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 ה רעוסב
 וםיחרו וליחדב םישגינ ,קינלימחב רשא לאףשי תליהקמ םילצומ םידוא ,ונא

 .םשו די הל ביצהל

 הליהקב - קינלימחב םײדוהיה םײחה לש תרשרשה הכשמנ תורוד לע תורוד
 וקימעה ,ןאכ וחמצ םײנונ־בר םײדוהי םײח .ןילופ תנידמבש הצליק תמדא לע הקיתעה

 .תוראפ וביחרהו םישרש

 ינפ לע םהיתונײעמ וציפה הרות ינואג ,םהילהוא הפ וטנ תוד״םחה ילודג
 .תױשונאה דיתעו תונױצה םולח תא רעונה םלח ןאכ .הנידמב לארשי תובשומ

 הרופ ףנע גנתדלומ ריע התיה ןילופב לארשי ײח לש תורודה תרשרשב הילוח
 .קינלימח ק״ק התיה ,ידוהיה םישדשה ברו ראופמה ןליאהמ

 .דוע הנניאו התיה היה

 טבש םג תרכנ ,הפוריא תולגב ונמע לע ןזרגה תא ינמרגה ןײלתה תןינה רשאכ
 גתחירפ םצעב לפנ ,עדגנ .קינלימח

 .לילכ הברחנ ,הריציו למע ײח ,םיםםותה םײממעה םײדוהיה הײח לע ריעה
 ,רפס יתב ,תוברת תתםומ ,תםנכ יתב ,תובישי ,הנפלוא יתב ,הליפת יתב וברחנ בורח

 לארשיב םאו ריע גנריעב םײדוהי םײחל רכז לכ החמנ החמ .רעונ ינודעומ ,הכאלמ־יתב
 .ןוילכל הלבוה

 חצנל ,ונתליהק ילבא ,ונא ךא - המױאה האושה זאמ ורבע הנש הרשע־עבש
 גניריקי תא חכשנ אל

 הדמשוהש הליהקה רכזל דע תבצמ םיקנ ,םירוהטו םישודק רכזל דימת רנ הלענ
 .הדחכנו

 ,דקומהמ ודדשש שאה יליוג תא ונללוג קינלימח םקנפ ךותב - הדועתל תאזו

 תודהי תוכלמב תראופמ הליהק לש הדוחײו הרדה ,הדובכ םילעמה םילצומ םיליוג
 תשודק לעו הבש תבשהו לוחה לע ,הלש למעה ײח לע ,הגושנשו התוחתפתה לע ,ןילופ

 .ךתחב הילע אבש ירזגאה תרכה לעו םיװנעה הײח

 .םימלועל ונל שודקהו רקיה לכ חצנוה ,הלוכ ריעה המולג ולא תױתוא יפוריצב

 !םלוע ןורכזל דע־לג םקנפה אהי



 ה ופ ד ק ה
 רעסיורג לאמא רעד ןופ ןעלטשער ענעבילבעגנבעל יד ,רימ ןענעז רעטיצ ןקילײה א טימ

 .טאטשמײה רעזדנוא ןופ קנעדנא םעד ןקיבײאראפ וצ ןטארטעגוצ ,קינלעימכ ןיא הליהק רעשידײ

 יד ןופ ענײא — קינלעימכ ןיא ןבעל ןשידײ ןופ טײק יד ןגיוצעג ךיז טאה גנאל תורוד

 ןבעל שידײ קיבראפליפ א .ןליופ תנידמ ןיא דרע רעצלעיק רעד ףיוא תוליהק עשידײ עטסטלע

 ןגײװצ טײרפשעצ ןוא ןעלצראװ עפיט ןגאלשעג ,טצארפשעג אד טאה

 אד ןבאה סינבר עסיורג .טלעטשעגפיוא ןטלעצעג ערעײז אד ןבאה סעיטסאניד עשיאײבר

 ןליופ תנידמ ןיא סילודג ערעדנא ןופ תועפשה ןעװעג־טלוק — תונבחה־אסכ סאד ןעמונראפ

 ןגעװ טמיורטעג טנגױ יד טאה אד .תוליהק ערעדנא ףיוא טסײג רעײז ןופ טרינאמע ךיוא ןוא

 .תובא יד ןופ דנאל ןיא הילע ןוא ןגראמ ןרעסעב א

 רעזדנוא ןעװעג זיא ןליופ ןיא ןבעל ןשידײ ןופ טײק רעקידתורוד רעד ןיא גניר א

 ױא ,ןליופ ןיא םאטש־סיוב ןשידײ ןטילבעצ־טײרב סעד ןופ גײװצ עקידנעילב א .טאטשמײה

 .ןדײ עריא טימ קינלעימכ טאטש יד ןעװעג

 .רעמ אטשינ ןוא ןעװעג

 תולג ןיא סאטש ןשידײ ןרעביא טזאלעגפארא ךיז טאה ןײלת ןשישמײד ןופ קאה יד ןעװ

 .ילב ןטימ עמאס ןיא ןראװעג טקאהעגפא ,ןראװעג טקאהעגפא גײװצ דעזדנוא ךיוא זיא ,עפארײא

 .ןבעלסקלאפ שידײ קיטײזליפ ןוא קידעכאק ריא טימ קינלעימכ יעשידײ סאד רעמ אטשינ

 ,ןטלאטשנא־רוטלוק ,תסנכ־יתב ,תובישי ,סהרות־דומלת ,הליפת־יתב עריא ןראװעג ןענעז בורח

 ןשידײ ןופ רכז רעדעי ןראװעג זיא טקעמעגפא ;ןבולקטנגױ ןוא ןלוש ,ןטאטשראװ־רעקרעװטנאה

 ןענעז רעניוװנײא עריא ןוא ,לארשיב םאו ריע ןא ,הליהק רעשידיי רעטלא ןא ןיא ןבעל

 .טיוט םוצ ןראװעג טריפעגקעװא

 עכעלשטנעמרעביא ןיא ,ןײפ רעטםערג רעד ןיא ןראװעג טכארבעגמוא ױא ןדײ טימ טאטש א

 .תוחפשמ עטגײװצראפ־זקאמא ןופ ךעלסשער עטלײצעג ,םידיחי זיולב ןענעז ובילבעג — סירוסי

 עקיבײא יד ,רימ רעבא — סוקמוא ןלאטאט םעד טא טניז ךרודא זיא ראי 17 רעביא

 ןיא .ערעײט ןוא עטנעאנ ערעזדנוא טימ טאטשמײה רעזדנוא ןסעגראפ טשינ ןענעק ,סילבא

 !הבצמ א ןלעטש וצ ,קינלעימס ןקיבײאראפ וצ גנארד רעד ןבעל וצ ףיוא טשינ טרעה זדנוא

 .םירוהטו םישודק ערעזדנוא רכזל טכיל־רוכזי ןדניצ וצ ןקליהק רענעטינשראפ רעד ראפ תורודל

 ןבילקעגפיונוצ ןבאה רימ ןכלעװ ןיא— ״קינלעימכ סקנפ״ װפ ליצ רעד זיא סאד ןוא

 ןפאש ןוא ןבעק םעד ןגעװ ןלײצרעד סאװ ןטעמראפ ,הפירש רעסיורג רעד ךאנ תומש עקילירר

 ןגעװ ןלײצרעד סאװ ,רעטעלב ;ןליופ שידײ ןופ תוכלמ ןיא לטעטש שידײ קיטראנגײא ןא ןופ

 ןוא געט עקידבוט־םױ ןוא עקידעכאװ עריא ןגעװ ,הליהק רעשידײ א ןופ גנוװשפיוא ןוא ילבפיוא

 רימ ןקיבײאראפ תונורכז ןופ סקנפ םעד ןיא .תרכ ןקידתױרזכא ןוא ןקידמיצולפ־יוזא ריא ןגעװ

 .קילײה ןוא רעײמ זדנוא זיא סאװ ,ץלא

 ו םלוע ןורכזל — ןבײרשאב ןוא ןלײצרעד ריס



 םימחר אלמ לא :עקניל .ב

 - יל וללוע רשא ,יגואכמכ כואכם שי םא ,וארו ומיכה
 - ץו$װעג װטעגנןן רים זיא םאװ ,קימײװ ץימ יװ קיטײװ אזא אד זיא יכ ,מעז ןוא ״רוק א מומ
 (.דכיוו תלינס)



 ר ו ב ז י

 קפאתתו השחת אנ לא ,םימותי יבאו תונמלא ןייד ,םימחר אלמ לא
 תולעמב ,הניכשה יפנכ לע הנוכנ החונמ ןת ♦םימכ ךפשנש לארשי םדל
 לש םהיתומשנ תא ,םיריהזמ עיקרה רהוזכ םירוהטו םישודק

 ,קינלימח ריעה ישודק יפלא

 ,ועבטנו ,ופרשנו ,וטחשנו ,וגרהנש ,תודליו םידלי ,םישנו םישנא
 םינואג םהיניבו ,םירוהטו םישודק םלוכ ,םייח ורבקנו ,וקנחנו
 ןכל ,םתחונמ אהת ןדע ןגב ♦הרותה ירידאו ,ןונבלה יזרא ,םיקידצו
 ,םתלחנ אוה ׳ה •םהיתומשנ תא םייחה רורצב רורצי םימחרה לעב

 •םתוכז לארשי לכלו ונל דומעתו ,םתדיקע ונל רוכזיו
 ו םמד יסכת לא ץרא

 •דימת ןורכזל ,םישודקהו ,םתזוחאל ובושי לארשי יחדנ םתוכזב
 ףמא רמאנו - םתובכשמ לע וחוניו םולש י ואובי ,םתקדצ ׳ה

 םיילשורי ,לארשי תריבב ןױצ רה לע האושה ףתרמב ןורכזה תבצמ -
 םילשורי ןיא ןױצ־רה ןפיוא ״האושה ףתרמ״ ןיא קינלעימכ רכזל לװאט־קנעדנא
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 ♦••־סתריס־ז? זגץץ>ט שיא עדי ^לץ

 סיווהס ןוא םישודק יד ןוכ המישו
 א .רעדניק ןוא יורפ ,לשעה גײװצלפא

 ״עלאפ ,דלאװ ,לדנײרב ,רזעילא שטיװאמארפא ♦רעדניןל ןוא רתסא ,םהרסא ןמפא
 .לצײר ,ךסױ־לאומש ן ,השמ ,עשטכאר ,והילא־לאומש רעלדנעהנפקא

 •הנה ,ןמלק שטיװאמארפא ♦הדוהי
 .לכאר ,עקשעה שטיװאמארבא .רעדניק ןוא יורפ ,פהרכא רעלדנעהנפקא

 ירעדניק ןוא יורפ ,רתלא שטיװעינגא .רעדניק ןוא יורפ ,ףסױ רעלדנעהנסקא
 .על׳השמ ,עדלאג ,עשטוױר ,החמש שטיװעינגא ♦רעדניק ןוא יורפ ,לבײל רעלדנעהנסקא

 ♦דעדניק ןוא יורפ ,ךלמ שטיװעינגא ♦הןרכר ,ןושרנ ןײטשנרא

 ב
 .רתפא ,לארשי שטיװעינגא

 .האל ,לדנײש ,עפיוט ,לפייל שטיװעינגא
 ,הנח ,רתסא ,דוד ,לדנימ ,ךםױ שטיװעינגא .רעדניק ןוא יורפ ,*יםױ עשטאב

 .לאױ ,הכלמ .יורפ ןוא לארשי עשטאפ
 .הכלמ ,לרימ ,לאומש שטיװעינגא .רעדניק ןוא יורפ ,םולש ןײטשמאפ

 .יורפ ןוא קילעז שטיװעינגא .ןתנ ,ךלמ ,לדנימ ,לדנייש ,לשרעה ןײטשמאב
 .רעדניק ןוא ןאמ ריא הנח שטיװעינגא .לדױ ,םהרפא. ,לאיטלפ יקםװעשראפ

 .האל ,לסעפ ,היבוט ,עגײפ ,ךלמילא שטיװעינגא .עכיוט ,השמ יקסװעשראכ
 .על׳הרימ ,לשיפ ,הכלמ שטיװעינגא .עקשזור ,רזעילא ,לדנעמ יקםײגופ

 .שיפייל ,הרש ,ךלמ ,עוױר ,לאומש שטיװעינגא | ,עקלע ,לדנעמ־השמ ,הרש ,קחצי ןיטשרופ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לװייפ רעלדוא .היח ,עשטמילפ

 .פקעי ,לחר ,עטלא ,היח ,שראה־כײל רעלדוא .עשט׳הרש .לצעג ןיטשרוכ

 .לאלצכ ,שיבײל ,רתםא ,לאױ רעגנוא .הנח ,רתםא ,ןושרג יקסישזכ
 ♦דניק ןוא האל ,לפײל רעגנוא .לזײר ,ךםױ יקסישזפ

 .רעדניק ןוא עלײק ,לארשי לטײכרוא .רעדניק ןוא יורפ ,ןמלק יקסישזב

 .רעדניק ןוא עשטלאב ,ןמלק קינלעגיא .עלאמ ,ןורהא ,םהרכא יקםישזפ

 .לסעפ ,קילעז ,לדנעמ ,לצרעה קינלעגיא 1 .רעדניק ןוא יורפ ,םחנפ יקםישזפ
 ,רעדניק ןוא השמ קינלעגיא ! .רעדניק ןוא יורפ ,רעזאל יקםישזב

 .לרעפ קינלעגיא .רעדניק ןוא יורפ ,ןורהא יקסישזפ
 .הכלמ ,והימרי קינלעגיא | .לאומש יקפישזפ
 .רעדניק 2 ןוא לאקזחי ,לסעפ שטיװאקיזײא • .לװײפ יקםישזפ

 .לציה ,לאיטלפ גרעכנזײא .יורפ ןוא ליתפש יקסרוגאלאיב
 .רעדניק ןוא ךלאװ ,קילעז גרעפנזײא ,עלעכיוט ,לשיפ ,הכלמ ,יכדרמ יקסרוגאלאיכ
 .ןועמש גרעפנזײא ! .על׳הרש

 .רעדניק ןוא יורפ ,לאומש ךפאקנזײא ♦רעדניק ןוא יורפ ,השמ יקםרוגאלאיכ

 ,שיכײל ,לדנײרכ ,םירמ ,לװלעװ ץנארקנעזײא ; .יורפ ןוא לםינ יקםרוגאלאיפ
 .לםעפ ,לצרעה .יורפ ןוא רעזײל יקםרוגאלאיב

 .םירמ ,ריאמ ,דבכױ ,יכדרמ ,רתסא ןאמטלא .שיפײל יקסרוגאלאיב
 .לרעפ עכיל ,עמסיז שאיסא .ריאמ םנאװאלאיכ

 .רעדניק ןוא יודפ ךסױ־שרעה סיפסא .רעדניק ןוא יורפ ,ןועמש יקםװאלדיפ
 ,לדנײרכ ,לחר ,לזײר ,לאומש ,סהרפא םיפסא .ןאמ ןוא עדניה יקפװאלדיב

 .הנח .רעדניק ןוא יורפ ,ףםױ ןאמריפ
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 .לרןןב ןאמריג
 .היח ןאמריכ

 .הרש ןאמריב

 .רעדניק ןוא היח ,ץרפ םיוכנריכ

 .לפמיג ,זןםױ ,לכײל ,עדלאג םיוכנריכ
 .רעדניק 2 ץא רתסא םיובנריכ

 .רעדניק 2 ןוא םהרכא ,הנח נײװצנריכ

 .רעדניק ןוא יורפ מימ ןוז ,ריאמ גײװצנריכ

 .והיעשי ,ףלאװ ,לדנעה ,לטיג־היח ,םײח קנאלכ

 .לארשי ,פהרכא ,בקעי ,עכיוט קנאלכ
 .ריאמ ,עלאפ ,הנשוש ,ןכואר קנאלכ

 .םירמ ,ץיצךב ,והיעשי ,לזײר ,ןכואר קנאלכ

 .כקעי ,לאומש ,הכלמ קנאלכ

 .הרוכד ,ריאמ ,האל ,השמײלארשי קנאלב

 ־הכלמ ,היח ,ןבואר ,לשרעה ,לגײפ ,לחר קנאלכ
 .לאומש ,לזײר

 .לכײל ,ענעה ,השמ ,לסיז ,היח קנאלכ

 .הרש ,תידוהי ,הכלמ ,עלעגײפ ןײטשולכ

 .ריאמײלא ,לרעפ ,הדוהי בראפולב

 .רןןדניק ץא ןאמ ,הוח רעפלעב

 .המלש ,לחר ,השמ ,לדנײרב ,עכיוט ,דוד רעקעב

 .לאומש ,שירוא ,לםעפ ,לםיז רעקעכ
 .הרש ,קחצי ,םירפא ,םירמ רעגרעכ

 .היח ,עשטמילב ,עקלע ,םחנמ־השמ רעגרעכ

 .רעדניק ןוא היח ,ץרפ דנײרפגרעכ

 .רעדניק ןוא על׳הרש ,ריאמ ןילרעכ

 .על׳היח ,הרש יקםנילרעכ

 ־לאומש ,הרש ,לאיחי־עק׳לארשי קינראװארב
 .ףלאװ

 .לריצ ,רתסא ,עלעג ,המלש ,אכא קינראװארכ
 .רעדניק ןוא האל ,לשיפ םארכ

 .ףםױ גרוכנעדנארכ
 .רעדניק ןוא לרעפ ,ךורכ גרוכנעדנארכ

 .לדנאמ ,עדלעז ,כקעי ןאמטורכ
 .לסינ ,עשאב ,הסדה ,למײח ןאמטורכ

 .רעדניק ןוא יורפ ,השמ ןאמטורכ
 .רעדניק ןוא יורפ ,ףסױ ןאמטורכ

 .רעדניק ץא יורפ ,ןימינב־רתלא ןאמטורכ

 ♦רעדניק ןוא יורפ ,סחנפ ןאמקירכ
 .רעדניק ןוא יורפ ,המלש ןאמקירב

 .דעדניק ץא יורפ ,רזעילא־ריאמ ןאמקירכ

 .יורפ ןוא ריאמ ןאמקירב
 .רעדניק ןוא יורפ ,לאכימ ןאמקירכ

 .רעדניק ןוא יורפ ,יכדרמ ןאמקירכ

 .רעדניק ןוא יורפ ,פוחג ןאמקירכ

 .םחנס ,לחר ,קחצי דראבטײרכ

 .דניק ץא עשמלאס ,םײח לעזדנערכ

 ג

 .כײל־השמ ,עמילכ ,האל ,ןרהא םולכדלאג

 .כקעי ,הנח ,לאומשדבײח פולכדלאג

 .שיריעכ ,הרש ,טעמירפ ,לרימ ,ריאמ םולכדלאג

 .לרימ־הנח ,דלמ גרעכדלאג
 .רעדניק ץא יורפ ,והילא גרעבדלאג

 .עשטנאכ ,עפיצ גרעכדלאנ

 .הרש ,עכיוט ,לאױ גרעכדלאג

 ♦דסױ גרעכדלאג
 .החפשמ ןוא לסאי ,לבײל גרעבדלאג

 .רעדניק ץא יורפ ,לרעכ גרעכדלאג

 ,הרש ,השמ ,הכלמ ,עלאס ,החמש רעםאװדלאג

 .לטיג ,לחר
 .לחר ,עשטײפ ,למיג ,לציה ,דורכ טסילדלאג

 ,פחנפ ,השמ ,ךונח ,הקכר ,כײל־עשוהי טםילדלאג

 .עינארפ ,הכומ

 ,הרש ,לאכימ ,השמ ,הכוט ,לארשי טםילדלאג

 .לזײר
 .רעיניק ןוא יורפ ,םײח מסילדלאג

 .לדנײש ,עקצרעה טםילדלאג
 .דוד־קחצי טסילדלאג

 .הרש ,לחר ,לדנימ ,השמ ןכ לארשי מסילדלאג

 .כקעי ,עשטלאק ,םײח ,עכיל טסילדלאג

 .ןוז ןוא השמ ,לטיג ,דוד טסילדלאג
 .היח־הכלמ ,הנח־רתסא ,לרעכ טםילדלאג

 .לזײר־עמילכ ,לאקזחײלארשי טסילדלאג
 ,שרעה־קיזײא ,הרפש ,הקכר־עלעג טםילדלאג

 .שיכײל

 .יורפ ץא עקשטוכ מםילדלאג
 .דודךושרג ,להר טםילדלאג

 .רעדניק ןוא ןאמ ,האל־רתסא טםילדלאג

 .רעדניק ןוא ןאמ ,לחר טסילדלאג

 .שראה־לאומש ,לציה ,ןתנ־םײח ןײטשדלאג

 .אליצ ,עלעג ,חםױ ,השמ ,הכלמ ןײטשדלאג

 .עדניה ,רתםא ,לזײר ,עינאמ ,לואש ןײטשדלאג

 .רעדניק ןוא װרפ ,זןםױ ןײטשדלאג
 .ריאמ־קחצי ,ןושרג ,השמ ,לארשי ןײטשדלאג

 .לטיג ,עדײרפ ,יכדרמ ,ןרהא ,השמ ןײטשדלאג
 .שוכײפ ,החנ־עכיוט ,לשרעה ןײטשדלאג

 .עםעפ ,לזײר ,חםס ןײטשדלאג
 .כקעי ,דוד ,עמילכ ,הקכר ,םהרבא יקסראצנאג

 .הקכר ,יול יקסראצנאג
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 ,המחנ ,המלש ,הרש ,ם׳היכומ עשמיא יקצילראג
 .עמילכ

 .רעדניק ןוא יורפ ,קחצי־םהרכא יקצילראג
 ,םוחנ ,לאכימ ,לאומש ,עלײכ ,לדנעמ יקצילראג
 .הקכר

 ,לחר עלײכ ,יכדרמ ,רתםא ,לאומש יקצילראג
 .לגײפ

 .נןסוי ,שיכײל ,ריאמ ,לטיג־הרש יקצילראג
 .רעדניק 8 ,למע ,כקעי יקצילראג

 ,עשטיא־םולש ,עכיוט ,הנח ,בקעי יקצילראג
 .פוחנ ,עשמ׳האל ,שיבײל

 .רעדניק ןוא יורפ ,לדנעמ יקצילראג
 .רעדניק ןוא רתסא ,פהרבא יקצילראג

 .רעדניק ןוא יורפ ,ףערײכ יקצילראג

 .רעדניק ןוא יורפ ,עשטיא יקצילראג

 .יורפ ,ףםוי יקצילראג
 .לםױ ,םירמ־הרש ,לאיחי יקצילראג

 .רעדניק ןוא יורפ ,ןושרג יקצילראג

 .לטיג ,לאומש ,לרימ יקצילראג
 .יורפ ןוא לאױ־החמש לעקניפראג

 .רעדניק ןוא יורפ ,שיבײל לעקניפראג

 .רעדניק ןוא יורפ ,דוד לקניפראג
 ♦לטעמירפ ,לװלעװ ,המלש ,לקיעי לקניפראג

 .ע׳לחר ,דוד ,עשט׳האל לקניפראג

 .לגיים ,ףלאװ לקניפראג
 .רעדניק ןוא יורפ ,ןמלק לקניפראג

 .רעדניק ןוא יורפ ,לשיפ־יכדרמ לקניפראג

 ♦רעדניק ןוא יורפ ,הדוהי לקניפראג
 .הרש ,לשרעה ,האל ,ףםױ עזוג

 .רעדניק ןוא הרש ,קילעז עזוג
 .םירמ ,לטאמ עזוג

 .יורפ ןוא הנױ ןאמטוג
 ,שיכײל ,עשט׳הרש ,עשטײפ ,ןימינכ ןאמטוג
 .לשרעה

 .םנוכ ,החנ ,ריאמ־קחצי ןאמטוג

 .אקנילאה ,עזיור ןאמטוג
 .לדנעמ ,האל ,עשטנאכ רתסא ,םהרכא ןאמטוג
 .רעטכאט ןוא ןיז ,יורפ ,ריאמ־לדנעמ ןאמטוג

 .רעדניק ןוא יורפ ,עשוהי ןאמטוג
 .קעלא ,אינער ,עשטוכ ,לארשי ןאמטוג

 .רעדניק ןוא יורפ ,השמ לעגרוג
 .החנ ,עשטלאכ ,לגײפ ,לאירכג לעגרוג

 .ריאמ ,קילעז ,לרעפ ,הקכר ,עשוהי לעגרוג
 .ריאמ ,על׳השמ ,עטיא ,לדײרפ לעגרוג

 .לדנײרכ־היח ,לטאמ ,על׳הנח ,ריאמ לעגרוג
 .רעדניק ןוא יורפ ,הנױ לעגרוג

 .רעדניק ןוא ערכאד ,קילעז לעגרוג
 .רעדניק ץא סעדאה ,ריאמ לעגרוג

 .רעמכעט ןוא ןוז ,יורפ ,דוד ןאמזאלג
 ץא ,לחר־הנח ,לרעפ־היח ,רזעילא ןאמזאלג
 .רעדניק

 .רעדניק ןוא יורפ ,לםאי־המלש טײלג
 .רתלא ,רתסא ,לםעפ ,םעדוה ,קחצי טײלג

 .לרעם ,עכיל ,עשמוג ,הרש ,לשראה ,לבײל טײלג
 .ליתכש ,לדנעמ טײלג

 .לשרעה דראכלעג,
 .רעדניק ץא יורפ ,םחנמ טרעכלעג

 .רעדניק ןוא ןאמ ,הוח טרעכלעג

 3 ץא לדנעמדונח ןאמ ריא ,עדלעז טרעכלעג

 .רעדניק
 .רעדניק ןוא יורפ ,ןנחױ רענטרעג
 .רעדניק ץא יורפ ,ףורכ רענטרעג

 .רעדניק ןוא יורפ ,םהרכא רענטרעג

 .היח ,רתסא ,םחנמ ספעשוארג
 .עשטײמ רעטכאט ןוא יורפ ,לרעכ קענארג

 .על׳הרש ,עניכ ,ל׳השמ םיוכנירג

 .רעדניק ןוא לאיחי ,לדנײש ,ריאמדהילא םיוכנירג
 .רעדניק ןוא עקײפ םיוכנירג

 .רעדניק ןוא לדנײרט ,ןועמש פיוכנירג
 ,עכיל ,עלעכיוט ,על׳הנח ,הוח ,ריאמ םיוכנירג

 .ףסױ ,רתלא
 .רעדניק ןוא יורפ ,המלש דלאװנירג

 .עלײכ ,קחצי ,לטאמ ,לחר דלאװנירג
 .אנינח ,פירפא ,לרימ דלאװנירג

 .דככױ ,קחצי ,אנינח ,הנח ,רתםא דלאװנירג

 ד
 ,ריאמ ,ףורכ ,יכדרמ ,הכלמ ,השמ שטיװאדיװאד

 .המחור
 .ןמלק ,לחר ,עשמוױר ,סחנפ שטיװאדיװאד
 .רעטכעמ ןוא ןיז ,יורפ ,ריאמ־עשטיא במאד

 .רעדניק ץא האל־לחר ,המלש ץעיאנוד
 ,רעמכעט 2 ,לטאצ ,עקצרעה יקצישאלאיזד

 .האל ,הרוכד

 ♦םולש ,לדנײש יקצישאלאיזד
 .סעיש־לאיחי עלעמילכ ,ףםױ יקסװאלאיזד

 ♦רעדניק ץא יורפ ,קחצי ערושזר
 .רעדניק ןוא הקכר ,םהרכא ערושזד

 .לאימחרי ,עדניה ,ריאמ־שריה ערושזד
 .םהרכא ,רודגיבא ,עשטלאכ ,רכשי ערושזד

 .האל־הרש ,ףלאװ ערושזד

 .הרש ,רתסא ,לרעכ ערושזד
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 .ןמלק ,רתםא ,לשיפ ערושזד

 ,אגא ,הרש .הנח ,לטיג־ענעה ,השמ ערושזד

 .יבדרמ ,רזעילא

 .רעטכעט ןוא ןיז ,לשרעה ערושזד

 .לארשי ערושזד
 .לגײפ ,אכא טנעמאיד
 .ןתנ ,הרש טנעמאיד

 .לחר־הנח ,טעפאי ,קחצי טנעמאיד
 .ריאמ ,לשיפ ןיז ,יורפ ,ןױצ־ןכ טנעמאיד

 .אלעכ ,לאפר ,לחר ,ןמלז טנעמאיד

 .קחצי ,רזעילא ,לטיג ,עקצרעה טנעמאיד

 .לטיג ,ףלמילא ,עשוהי טנעמאיד
 .רעדניק ,עשטלאפ ,עפיל טנעמאיד

 .יורפ ןוא עטנ טנעמאיד
 .השמ ,שיכײל ,עוױעשט ,לאיחי־םהרכא טנעמאיד

 ,רתסא ,כקעי־לאומש ,ריאמ־לארשי טנעמאיד

 .כקעי

 .קחצי ,םירמ ,המלש זיוהנזיד

 .יורפ ןײז ,בײל־שראה זיוהנזיד
 .לסױ ,עדלאג זיוהנזיד

 .רעדניק ןוא יורפ ,השמ םיוכלטײד

 .ךעדניק ץא יורפ ,קחצי םיוכלטײד

 .רעדניק ךוא לטע ,םהרכא שזאקורד

 .עדניה ,לםעפ ,ךסױ ,השמ שזאקורד

 ־הנח ,לשראה ,לארשי ,לחר ,המלש ינאינװערד
 .כקעי ,האל

 ה

 .עשטוג ,רתלא ,טעמירפ ,עלײק ,לרעכ ןירעפלאה

 .היח ,השמ ןאמצלאה

 .הוח ,םהרכא רענעקצלאה
 .רעטומ ןוא הרש ,לרעב רעמאה

 .רעדניק ןוא יורפ ,םײח־המלש ןאמסלדנאה

 .הוח ,האל־הנח ץיװראה

 .הרפש־לזײר ,קחצי־דוד ,והילא־לאומש ץיװראה

 ,הרוכד ,ןבואר־רתלא ,קילעז־לדנעמ ץיװראה

 .רתלא
 .השמ ,הוח ,יבצ־םהרכא ,לטיג ץיװראה

 .שובײפ ,הקבר ,םהרבא בראפלעמיה

 ־לארשי ,םניכ ,האל־לחר ,השמ־םהרכא רעלעה
 .לטיג ,קחצי

 .הרש כראפלעמיה
 .רעדניק ןוא עזיור ,היבוט גנירעה

 .עשטײפ ,םײח גרעכשרעה
 .רעדניק 2 ןוא לגײפ ,שיכײל שטיװאקשרעה

 ,עלאז ,לסױ־קחצי ,עכיוט ,בקעי שטיװאקשרעה
 .הנח

 .רתסא ,ןכואר ,המלש ,עשאכ שטיװאקשרעה

 .רעדניק ןוא לסיז ,רזעילא שטיװאקשרעה

 .לםױ קחצי ,עדלאג ,היח ,לחר שטיװאקשרעה
 רעדניק ןוא האל־עשאב ,כד־לאומש שטיװאקשרעה

 .רעדניק ןוא עלאמ ,לאומש פאקשרעה

 .לארשי ,םהרכא ,לחר ,המחנ ,קחצי פאקשרעה
 .םהרכא ,הכלמ ,לאומש פאקשרעה

 ןוא ןעיורפ ,ףסױ־יכדרמ ,לשרעה ,לדנעמ רעגראװ
 .רעדניק

 .לדנעמ ,הכלמ ,עיזדנאמ ,הניד ,שריה רעגראװ
 .לםעפ יקפװאשראװ

 .ענוק ,ךםױ ,עשטלאכ ,לצרעה יקסװאשראװ

 .עשטלאכ ,הקבר ,לקעי ,לזײר יקםװאשראװ

 .ףסױ־יכדרמ ,עשוהי ,הרובד יקסװאשראװ
 .רעדניק ןוא יורפ ,לאיחי יקםװאשראװ

 .רעדניק ןוא יורפ ,קחצי יקםװאשראװ

 .רעדניק ןוא הוח ,ףלאװ יקסװאשראװ

 .האל ,הנח ,לרעמעט ,בײל־השמ יקסװאשראװ

 .לאכימ ,פײח ,לקנעי ,דבכױ ,לגײפ יקםװאשראװ
 .עדײיפ ,לרעפ ,הרופצ ,רתםא ,לטע ינדאגיװ

 .לסעפ ,רתםא ,הרש ,חרז ינדאגיװ
 .אבא ,לםעפ ,חרז ,עפיל ,החמש ינדאגיװ

 .רעדניק ץא יורפ ,קחצי ינדאגיװ

 .עלאפ ,הקבר־עדלאג ,שיבײל ינדאגיװ

 .לארשי ינדאגיװ
 .עטאלז ,עזיור ,לכײל קישטליװ

 .לדײרפ ,לםאי קישטליװ
 ,האל־לםעפ ,עשטײפ ,לדנעמ יקםװאקישטליװ

 .לװלעװ

 ,יכדרמ־םײח ,רתםא־היח ,עביל יקסװאקישטליװ
 .עביוט עלײכ

 ,לארשי ,הוח :רעדניק ןוא לסיז ,קיזײא קינשטעיװ
 .כקעי ,הרש

 2 ןוא לחר ,לאומש ,לדײא־היח קאינשטעיװ
 .רעדניק

 .הקבר ,פײח ,לרעפ־הנח ,לאומש־לארשי קינרעיװ

 .לדנימ ,םירמ ,לאפר קינרעיװ
 .דוד ץפ ןוא יורפ ,ןויצ־ןב יקצינשיװ

 .האל־הרש ,המלש יקצינשיװ
 ♦רעדניק ןוא יורפ ,לקאי יקצינשיװ

 .לאומש ,השמ ,ןועמש ,ילתפנ יקצינשיװ
 .עישעצ ,קחצי־דוד יקצינשיװ
 .לטעװצ ,והילא־לאומש לײװ
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 ,עמורפ־יהאל ,עשאר ,הנח ,עמיא ,לדנעמ ןאמײװ
 .םולש

 .לחר גרעבנײװ
 .לרעפ ,כקעי גרעגנײװ

 .לװנײז־לאומש ,המלש ,עליט ,קיזײא גרעגנײװ
 .רשא ,םהרגא ,לגײפ גרעבנײװ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לשיפ גרעכנײװ
 .לרעפ ,עלײכ גרעבנײװ

 2 ןוא לאומש ,יכדרמ ,עמירפ ,רמלא גרעבנײװ

 .רעמכעמ

 .רעדניק ןוא האל־עזיור ,םענאמ גרעכנײװ
 .רעדניק ןוא יורפ ,עטנ גרעבנײװ

 .עלעטאמ ,הנח ,םירמ ,לזײר ,יאמש גרעכנײװ
 .םהרבא ,עקראד ,אנינח ןטראגנײװ

 .רעדניק ןוא דבכױ ,לדנעמ טאטשנײװ

 ,האל ,עק׳לארשי,לכאר־עדײרפ ,קאזיא ןײטשנײװ

 .ע׳לחר
 .רתסא ןײטשנײװ

 .לטאמ טראבסײװ
 .רעדניק ןוא יורפ ,רכשי טראבפײװ

 .רםױ .לדײא ,םהרבא ,עקליצ ,קחצי םולבסײװ
 .שיכײל ,ןמלז ,הקכר םולבםײװ

 .יורפ ןוא דוד־השמ רעםײװ
 .אקנארב ,ןתנ ,אנעה ,השמ לאקםײװ

 .רעדניק ןוא הרש ,ל׳השמ ןאמצײװ
 .עזיור ,םײח ,עלעטע ,דוד ןאמצײװ
 .היח־עלײב ,קחצי־םהרבא ןאמצײװ

 .רעדניק 3 ןוא עזיור־הנח ,דוד ןאמצײװ
 .הכלמ־עדײרפ ,לשנא ,לחר ,לקעי ןאמצײװ

 .יורפ ןוא עשטרעכ ןאמצײװ
 .לשרעה ןאמצײװ

 .רעדניק 9 ןוא יורפ ,םחנמ ןאמצײװ

 .דעדניק ןוא יורפ ,הנױ־םײח ןאמצײװ

 .רעדניק ןוא יורפ ,אבא־לאיתוקי ןאמצײװ

 .ןיז ןוא ןאמ ,עמעט ןאמצײװ
 .לאימחרי ,עמילב ,לשרעה ףאלװ
 .רעדניק ןוא לדנימ ,לכײל ףאלװ

 .רעדניק ןוא הרש ,והיעשי־םהרבא ךאלװ
 .יורפ ןוא חספ־לארשי רעלםקעװ

 .ןאמפיוק ,לחר־הקבר ,עדניה ,השמ רעלסקעװ

 ז
 .רעדניק ןוא יורפ ,ריאמ ץנאיאז

 .לדנײש ,ףלאװ ץנאיאז
 .רעדניק ץא יורפ ,לאירזע ץנאיאז

 .רודגיבא ,הוח ,השמ ץנאיאז
 .דניק ןוא היח ,ןימינב ץנאיאז

 .לאיחי ,ריאמ ,רתםא ,םירפא גרעכצלאז
 ♦ךורב ,לרימ־הוח ,ףםױ־לארשי גרעבצלאז

 ,הקבר ,הרפש ,לזײר ,ס׳רבשי־םהרבא גרעבצלאז

 .לסעפ
 .לגײפ /דקץ;י ,דוד ,ךםױ גרעבצלאז

 .היח ,לדנעמ ,לדנײרב ,והיעשי־קחצי ןאמצלאז

 .המחור ,דוד ןאמצלאז
 .רעדניק ןוא יורפ ,לאומש ןאמצלאז

 .רעדניק ןוא יורפ ,לאבימ ןאמצלאז
 .הרש ,האל ,הקבר ,המלש ןײשנאז

 .רעדניק ןוא הבלמ ,םהרבא ןײשנאז
 .לאימחרי ןײשנאז

 .רתםא ,ןימינכ ןײשנאז

 .רעדניק ןוא יורפ ,השמ ןײשנאז

 .רעדניק ןוא לחר ,ךלמ ןײשנאז

 .רעדניק ןוא ןאמ ,עשט׳להר ןײשנאז
 .בקעי תשא ,הקבר ןײשנאז

 .רעדניק ןוא יורפ ,םײח־השמ ןײשנאז
 .לאומש ,לגײפ ,עכאר ,המלש ןײשנאז

 .עדניה ,עדלאג ,הכלמ ןײשנאז
 .לזײר ,לציה ,הרש ,םירפא ,לבײט ,עשוהי ןײשנאז

 .רעדניק ץא לדניה ,ריאמ־שריה ןיישנאז

 .המלש גרעכרעכליז

 .עלעדוא ,אנילאה ,היח ,לאומש גרעכרעכליז
 .קחצי ,ע׳לחר ,לדנײרק ,לאױ גרעכרעכליז

 .קעלאל ,עינעה ,לחר ,קאזיא גרעברעבליז

 .השמ ,הרש גרעכרעבליז

 .עמילכ ,לבײל ,על׳הנח ,ךםױ־דוד גרעברעבליז
 .רזעילא ,לגײפ־םירמ ,לװײפ־םײח גרעכרעבליז

 .לרימ־הנח גרעכרעבליז
 .רעדניק ןוא יורפ ,המלש גרעברעכליז

 .דניק ןוא עזיור ,עניב ,ןמלז גרעכרעבליז
 .עקלארשי ,השמ ,עלעגײפ רעגרעכליז

 .לסעפ ,לשיפ ןײטשרעבלװ
 .רעדניק ןוא לזײר ,שיבײל ןײטשרעכליז

 .רעדניק ןוא יורפ ,והיעשי־םהרבא ןײטשרעבליז
 .הרובד ,הוח־לדנײש ,עטנ ןײטשרעבליז

 .רעדניק ןוא ןעיורפ ,אביקע ,עיניפ ןײטשרעכליז
 .רעדניק ץא יורפ ,לאקזחי רעגניז

 .לחר ,קענעג רעגניז
 .רעטכעט ןוא ןיז ,יורפ ,ךלמ ןאמדײז

 .עדניה ,ןועמש ,לרעב ,בקעי ,לדנײש ןאמפײז
 .עכיל־לדנײש ,עמילכ ץײז

 .רעדניק ץא יורפ ,םײח יקצירז
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 .ױרפ ןוא השמ יקמרז
 .בקעי ,תידוהי ,עדניה ,ןזדלאג ,יול יקצירז

 ,תידוהי ,עשוהי ,לאכימ ,לדײא ,סחנפ יקצירז

 .רתלא ,לאומש

 ,עשטלאב ,לריצ ,לרעם ,ןןלעמילכ יקצירז

 .תוחפשמ ןןרעײז ןוא הניד ,לרעפ ,עשט׳האל

 .טעכאי ,הרובד ,ףורכ יקצירז

 .רעדניק ןוא הרוכד ,םהרכא יקםװאקושז

 .רעטכעט ןוא ןיז ,יורפ ,השמ קעדימשז
 .רעדניק ןוא יורפ ,יכדרמ קעדימשז

 .לקנאי קעדימשז
 .פהרכא קעדימשז

 .יורפ ןוא ןועמש קעדימשז
 .יורפ ןוא לשראה קעדימשז

 .רעדניק ןוא יורפ ,לכא־שיכײל קעדימשז

 .יורם ץא רזעילא קינשזאלעשז
 .לטמ ,לחר ,הרש ,ריאמ־שריה קינשזאלעשז

 ,והיעשי ,עכיוט ,ןמלק ,ריאמ ,כײל קינשזאלעשז
 .רתםא ,עשילא

 .סחנפ ,הדוהי ,לדנײש ,קילעז־לאומש קינשזאלעשז

 ,לאיחי־םײח ,והיעשי ,היח־לגײפ קינשזאלעשז
 .ןמלק ,לדנײרכ ,הרש

 .והיעשי ,הרש ,עמילב ,המלש ינאלעשז

 .רעדניק ןוא יורפ ,לפױ יקצינרעשז

 .האל ,השמ יקצינרעשז
 ערעײז ןוא דוד ,לכאר ,לסעפ ,עכיל יקצינרעשז
 .תוחפשמ

 .לסױ ,דוד ,ןרהא ,הנח ,לשיפ יקצינרעשז
 .לחר ,רתסא ,ןױצךכ יקצינרעשז

 ט
 .קחצי ,עדײרפ ,ףלאװ קינטעדנאט

 .רעדניק ןוא יורפ ,קחצי קינטעדנאט
 ,ןמלק ,עינאמ ,עכױט ,עשט׳מהרכא שטיװאלפאט

 .ךאניעה

 .רעדניק ןוא יורפ ,ריאמ שטיװאלפאט
 .לגײפ ,לארשי ,היח ,ףלאוױהשמ קינװאגראט

 .לזײר ,ריאמ ,חמלש ,תידוהי קיגװאגראט
 .רעטכעט ןוא ןיז ,רתםא ,עקצרעה קעראט

 .רעדניק ןוא יורפ ,והיעשי קעראט

 .רעדניק ןוא יורפ ,זףלאװ קעראט

 .רעדניק ןוא יורפ ,לארשי קעראט

 .רעדניק ץא יורפ ,קילעז קעראט
 .רעדניק 2 ,עכיוט ,לרעפ ,ךלמ טאלכנכױט

 .עקלארשי ,לטע ,דאניעה־השמ טאלכנכיומ

 ♦רעדניק ץא ױרפ ,ילתםנ ןאמכוט

 .רעדניק ןוא הרפש ,כאז־יכדרמ רעײמכוט
 ,ןתנ ,םהרכא ,היח־רתםא ,ףםױ־לאומש כיוטלקרוט

 .לטיג

 .רעדניק ןוא המחור ,יכדרמדףלאװ כיוטלקרוט

 .רתםא ,ןועמש כיוטלקרוט

 .רעדניק ןוא עינאמ ,רזעילא כיוטלקרוט

 ,רעדנעס ,לװײפ ,לסעפ ,רתפא ,ףםױ כיוטלקרומ

 .הקכר

 .כקעי ,לםעפ ,החמש ,עטיא כיוטלקרוט

 .לטיג ,והיעשי כיוטלקרוט
 .רעדניק ןוא יורפ ,שראה־לארשי כיומלקרוט

 .רעדניק ןוא ןאמ ,עשטלאכ כױטלקרומ
 .רעדניק ןוא שיכײל ,לםױ ,לטיג ,כקעי כיוטלקרוט

 ♦יורפ ןוא לװײפ כואטלעקרוט
 .יורפ ןוא רעדנעס כואטלעקרוט

 .רעדניק ץא ןאמ ,הקכר כואטלעקרוט

 ,לצרעה ,הרש ,ןכואר ,לסיז ,עשאכ ,ןושרג ןאזיט
 .ןתנ ,השמ

 .רעדניק ןוא יורפ הירא ,דוד ןאזיט

 .עקלארשי ,לטע ,דאניעה־השמ םיוכלטײט

 .הרופצ ,אגרש ,לארשי רעײט

 .רעדניק ןוא לציה ,לאױ םיוכנענעט

 .רעדניק ןוא יורפ ,לרעב יקצעכמארט

 .לחר ,לשרעה ,על׳הרש ,ןועמש־םײח ןאמײרט
 .הנח ,דלמ ,היח ,רתסא ,הרש ,ןועמש ןאמײרט

 .לדארפ ,םהרכא קינפאשט
 .לרעפ ,דוד ,םחנפ ,לדײרפ ,השמ אכאנראשט

 .הקבר ,היבוט ינראשט
 ,לקיר ,םחנפ ,היח ,היבצ ,לזײר ,רזעילא ינראשט
 .עמילכ

 .לטאמ יקסרעשטעשט
 .האל־לחר ,ריאמ ,חםפ ,הקבר יקסרעשטעשמ

 .רעדניק ןוא עמילכ ,םהרכא יקםרעשטעשמ

 .רעדניק ןוא יורפ ,ףםוי יקםרעשטעשט

 .האל־לחר ,ריאמ יקפרעשטעשט

 .קחצי־םהרכא ,אריצ ,ףלאװ יקםרעשטעשט
 ־לארשי ,פייח ,השמ ,כקעי ,לזייר יקסךעשטעשמ

 י
 .רעדניק ןוא עלעטע ,לאױ ןינכאי

 .רעדניק ןוא על׳הרש ,כקעי עמאי
 .רעדניק ןוא הרש ,םהרכא שטיװאקםאי

 .רעדניק ןוא יורפ ,לשיפ שטיװאקםאי

 .הרש ,לגײפ ,לאיחי־לארשי שטיװאכוקאי
 .לטאמ ,דערײכ ,עשטיא ,הוח ,לרעפ שטיװאבוקאי
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 .רעדניק ןוא יורפ ,םײח שמיװאכוקאי
 .קחצי שטיװאבוקאי

 .הקכר ,זןםױ סאראי
 ,עקלארשי ,לקנעײיכדרמ ,לדנײש־רתסא סאראי

 .עטיא
 ,קעלאס ,ןאמרעה ,רתםא ,עשטיא אקנעשמױ

 .האל ,ףםױ ,עטײמ

 .והילא אטסירױ
 ,ןושרג ,עצנירפש ,שיכײל ,עלעגײפ ,השמ רעגעי
 .כקעי

 .רעטכעט ןוא ןיז ,יורם ,אכיקע ינכאװדעי
 .לםױ ,לשרעה ,הקכר ,החמש ינכאװדעי

 .רעדניק ןוא יורפ ,רתלא ינכאװדעי

 .רעדניק ןוא יורפ ,לדנאמ ינכאװדעי

 כ

 .לװלעװ ,לחר ,לרעפ ,דוד-לארשי טעיאכ
 .קחצי ,לשרעה ,השמ מעיאכ

 .עטיא ,עצראש ,רתסא ,ןמחנ עװעלאכ

 .רעדניק ןוא יורפ ,רתלא עװעלאכ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לכײל עװעלאכ
 .רעטכעט 2 ןוא קחצי ,אלעב ןהכ

 ,קחצי ,ןתנ ,הרש ,ףםױ ,היח ,לארשי כעלכ
 .עצנירפש

 .רעדניק ןוא טעמירפ ,קחצי כעלכ

 .לשיפ ,לװנײז־לאומש כעלכ

 .השמ־לארשי כעלכ

 .דוד כעלכ

 ,יורם ןוא שריה־לכימ כעלכ
 .רעדניק ןוא ןיז ,לקעי־לאיחי יקצינלעימכ

 ,םײח ,לחר ,ףלאװ־החמש שטיװאכוקאי לעװ ץ״כ

 .לשנא ,לגײפ
 .רעדניק 3 ,לחר ,ןנח שטיװאבוקאי לעװ ץ״כ

 ,ןמלז ,לדײרפ ,ןנחלא שטיװאכוקאי לעװ ץ״כ
 .בקעי ,םהרכא

 ,רתסא ,לדײא ,לארשי שטיװאכוקאי לעװ ץ״כ
 .טעמירפ

 .רעדניק ןוא יורם ,ריאמ־השמ ץ״כ

 ל
 .םײח ,שיכײל ,הרש ,דוד ,עגײפ יקםװאדאל

 .רעדניק ץא יורפ ,השנמ יקסװאדאל
 .רעדניק ץא עכיוט ,שיכײל יקסװאדאל

 ,אלעכ ,ןמלק ,השמ ,לטיג ,הוח ,ףםױ אגנעזאל

 .לשרעה ,רתםא
 .רעדניק ץא יורס ,לסױ טנעמאל

 .רעדניק ץא לזײר ,השמ מנעמאל
 .רעדניק ןוא יורפ ,לדנעמ־שראה ןטראגנאל

 .עצלעמ ,עשט׳האל ,אלאפ ,םהרבא דלאװגנאל
 .יורפ ץא עלעכ דלאװגנאל

 .רעדניק 3 ץא לדנעמךאניעה ואדנאל

 .רעדניק ץא יורפ ,רתלא עפאל
 .רעדניק ץא יורפ ,ריאמ־רתלא סקאל

 .םוחנ־ףסױ ,לאכימ ,היח־רתסא ,הנח ןמראגטםול
 ,עשאכ־הנח ,דוד־השמ ,לדנײרק ןטראגטםול
 .עמילב

 ־םהרכא ,פירמ ,האל־רתםא ,עכיוט ןטראגטסול
 .םוחנ ,הדוהי ,ריאמ

 .הנח ,ריאמ ,הנױ ,עטנעי ,םוחנ ןטראגטםול

 .רעדניק ןוא לסעפ ,קחצי עקפול

 .חיח ,עכיוט ,םירסא עקפול

 .רעדניק ןוא יורפ ,לאימחרי עקפול

 .רעדניק ץא יורפ ,קיזײא עקפול

 .רעדניק ןוא יורפ ,בקעי עקפול

 .רעדניק ץא יורפ ,בײל־שראה עקפול

 .עקכײל ץעיװאקול

 .עינארפ ,לצרעה ,הכלמ ,עשטיא ץעיװאקול

 ,המלש ,דאניעה־פײח ,הרוסצ ,אנינח ץעיװאקול

 .עלעגײפ
 .יורפ ןוא ןאעל ץעיװאקול

 ־הרש ,היח ,רזעילא ,עװירס ,עק׳השמ רעכאהכיל
 .ריאמ־קחצי ,הנח

 .רעטכעט ןוא ןיז ,יורפ ,ל׳השמ ןאמרעכיל
 .רעדניק ןוא יורפ ,חנ ןאמרעכיל

 ,הרש ,האל ,לדנײרכ ,עשמװיר ,רנבא ןאמרעביל

 .ןמלק ,רתסא ,עכול
 .דניק ןוא עשאב ןאמרעכיל

 .כאז ,םײח ,לטיג ,כקעי ןאמרעכיל

 .רתסא ,אישעצ ,קיזײא ,היח ,ענאס ןאמרעביל
 ,עקצרעה ,לםױ ,אכא ,לאומש ,הרש ןאמרעכיל

 .עדלאג ,עמיס ,רסיא
 .ןרעטלע ןוא ,השמ ןאמרעטיל

 .םהרכא ,עשוהי םיל

 .קחצי ,לדנימ ,לאקזחי ,הרש ,עדלאג ,בקעי רעםיל
 ,הרש ,קחצי ,עמיא ,ףסױ ,לדנײרק רעסיל

 .יורפ ןוא ריאמ־עשטיא ןאמנײל
 .רתםא ,קודצ ןאמנײל

 .דניק ןוא יורס ,והיעשי ןאמנײל

 ,הרוכד ,לםעפ ,דככױ ,ףסױ ,לחר ,דוד ץישפיל

 .הרש
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 .ץרפ ,לפױ ,לדנײש ,ףלאװ ןאמרעדעל .רעדניק ןוא יורפ ,לשרעזז ילאמ
 .ןמלז ,עלײכ ,לדנעמ ,האל־הרש ,םײח יװעל .תידוודי ןוא השמ ילאמ

 .השמ ,רתסא ,הנח ,לזײר ,והילא װועל .עינאמ ,ףאניעה ,לדנעמ ,לזײר ,הידידי ילאמ
 .עגײפ ,דוד ,עלעג ,שרעה ,ענעה ךײרנעװעל .יורפ ןוא ףםױ ילאמ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לאיחי ךײרנעװעל .פײח ,לרעב ,ןושרג ,לדנעמ ,ףםױ ,רשא ילאמ
 .רעדניק ןוא יורפ ,לרעב ךײרנעװעל .ריאמ ,בקעי ,עשטנאכ קינשטנאמ

 .רעדניק ץא יורפ ,לדנעמ ךײרנעװעל ן .ןורהא שזאצנאמ
 ,לשרעה ,החמש ,רכשי ,והילא ,עלײב ךײרנעװעל ♦ה־יח שזאצנאמ

 ♦ויחצי ♦מןסדי שזאצנאמ
 .לאיחי ,המלש ,םירמ ,הרוכד ,לדנעמ ןײטשנעװעל ♦ףסױ שזאצנאמ

 ,רנבא ,המלש ,השמ ,לסעפ ,לאיחי ןײטשנעװעל .ליװנײז לאומש שזאצנאמ
 .הכרכ .פולש שזאצנאמ

 ־השמ ,הרפש ,עכיוט־לצאר ,לאומש ןײטשנעװעל .הכלמ שזאצנאמ
 ♦כקןןי .רתפא ,פולש ,לחר ,הרוכד ,לקעי שזאצנאמ

 .הרופצ ,םײח ,עדײרפ ,הרש־הנח ןײטשנעװעל ,השמ ,קילעז ,עלײב־הרש ,רזעילא שזאצנאמ
 ,שיבײל ,המלש ,רתסא ,לארשי ןײטשנעװעל ; ♦רסיא

 ♦יכדרמ .רעדניק ןוא הקכר ,לאלצכ שזאצנאמ
 .לדנײש ,הנױ ןײטשנעװעל | .היח ,ןרהא שזאצנאמ
 .הרש־היח ,דוד־ןתנ ןײטשנעװעל 8 .לנײפ ,ךורכ שזאצנאמ

 .עשט׳מהרבא ,לאיחי ןײטשנעװעל .דניק ןוא םײח־םהרבא שזאצנאמ
 .עטיא־הנח ,השמ ןײטשנעװעל .עדניה ,הכלמ ,עק׳לארשי שזאסאמ

 .רעדניק ןוא ןעיורפ ,קילעז ,לאומש ןײטשנעװעל ; ,ןרהא ,עקלארשי ,עטיא ,השמ ,לבײל שזאםאמ
 .קחצי שטיװאקװעל .לשרעה

 ,לזײר־הנח ,הקכר ,לריצ ,הירא־השמ גרעכמעל׳ ,ריאמ ,םײח ,ןמלז ,לטיג ,ןרהא שזאםאמ
 .םירמ ,עבאד ,הנױ .רעדניק ןוא לטאצ ,קילעז עפאמ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לדנעמ גרעכמעל .רעדניק 4 ןוא עשטלעה ,רנכא עפאמ
 ,עכאנ ,לאקזחי ,לאיחי־דוד ,עדלאג ,השמ גרעכמעל ; ,עינאמ ,הרובד ,עשט׳לחר ,הרש ,דוד עפאמ

 .לאומש ,עדײרפ .קילאומש ,עלאפ ,לדײרפ
 .רעטכעט ןוא ןיז ,יורפ ,ריאמ גרעכמעל .דוד־השמ ,הקבר ,רנכא ,לדנעה ,ריאמ עפאמ

 .לאקזחי ,קחצי ,הנח ,הרש ,לםיז ,הירא גרעכמעל .םהרבא ,רנרלא ,לשרעה ,עמעט ,ףסױ עפאמ
 ,לשנא ,בקעי ,הירא ,לגײפ ,עטיא ,ריאמ גרעבמעל .רעדניק ןוא היח ,ףלאװ עפאמ

 .הנח | .רעדניק ןוא יורפ ,רעכ־שראה עפאמ
 .עשטפיל רענרעל .ריאמ ,הקבר ,השמ ריקצאמ

 ,ע׳להד ,על׳הרש ,עשטלאכ ,ןתנ־כקעי שטשעל .רעטכעט ןוא ןיז ,ןקז שטיװאראמ
 .םײח ,לסעפ ,עלעגײפ .רעדניק ןוא יורפ ,ףסױ ץעיװאראמ

 .רתםא ,דוד ,עביל ,לאומש־והיעשי סעילוגראמ

 .רעדניק ןוא היה ,קחצי סעילוגראמ

 .יורפ ןוא הידידי סעילוגראמ

 .לארשי ,קילעז ,השמ ,לסעפ ,לאיחי ןאמשעל

 מ .רעדניק ןוא יורפ ,קחצי ןיטראמ

 .רעדניק ןוא ןאמ ,הבלמ רעגניטכאמ .ריאמ ןיטראמ
 .רעדניק ןוא ןאמ ,הקכר רעגניטבאמ .עכיוט ,השמ ןיטראמ

 .רעדניק ןוא ןאמ ,לרעמעט רעגניטכאמ .עמולכ ןיטראמ
 ,עמםיז ,עשט׳הרש ,האל־לחר ,ריאמ רעגניטכאמ ,עינאמ ,ףלאוױםהרכא ,ימענ ,לדנאמ ןיטראמ
 .רתסא ,עשטוג ,השמ .לדנײש ,לזײר־דתםא

 .לדנענעג ,לגײפ ילאמ ירעדניק ןוא יורפ ,השמ־לארשי ןיטראמ
 .לאױ ,הרפש ,לשרעה ,לטיג ,לאלצכ ילאמ .הרפש ,לשיפ ,ענוק ,עמילכ ,בקעי ןיטראמ
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 .רעדניק ןוא ױרפ ,ףלאװ־םײח ץמראמ
 ,הקבר ,עלײכ :רעדניק ץא עביל ,ףלמ ןימראמ
 .לסעפ ,הבלמ

 .לחר ,עדניה ,לסעפ ,יכדרמ יקצעיװאקראמ
 .דניק ץא עקראצ ,כײל־השמ ןאםקראמ

 .עבױמ ,השמ ,עינאמ ,עראלק ׳דוד גרעכנעשאמ

 .רעדניק ץא ױרפ ,המלש גרעבנעשאמ
 .הרש ,הנח־רתםא ,גןםױ גרעבנעשאמ

 .דוד שמיװאקשאמ

 .ףלאװ שמיװאקשאמ
 .רעדניק ץא יורפ ,בקעי שמיװאקשאמ

 .השמ ,לדײא ,לזײר טאקשומ
 .לחר ,םײח ,הרש ,עניכ קינװאדאימ
 .עשטפיל ,לװײפ־אגרש קינװאדאימ

 .לשיפ־םירפא ,םירמ קינװאדאימ
 .ןמלק ,רתסא ,לזײר ,ןמחנ קינװאדאימ
 .רעדניק ןוא ןאמ ,עשאב קינװאדאימ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לשים קינװאדאימ
 .עלעטיג ,ךלמ שזאלדימ

 ,עלאפ ,עשטוג ,ןמלק ,עשטלאב ,ןכואר שזאלדימ
 .לרעב ,לסעפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,השמ שזאלדימ
 .רעדניק ןוא יורפ ,הנױ שזאלדימ

 .לטיג ,דלמ ,על׳הכלמ ,םהרכא שזאלדימ
 .פעזיױ שזאלדימ

 .לאירזע שזאלדימ
 .רעדניק ץא יורפ ,השמ שזאלדימ
 .רעדניק ןוא יורפ ,שיבײל רעלימ

 ,באז ,בקעי־רזעילא ,דוד ,לטיג ,לשיפ רעלימ

 .טעמירפ

 .עדלאג־עדײרפ ,ףםױ רעלימ
 .םירמ־הנח ,כד־יבצ רעלימ

 .הנח ,אשיר ,עינארפ ,ןבואר־השמ רעלימ
 .לשיפ ,הבלמ ,לדנײש ,עמילכ רעלימ

 .שיכײל ,הנח ,םהרבא רעלימ
 .רעדניק ןוא יורפ ,םײח רעלימ
 .השמ ,ריאמ ,לחר ,ףלאװ רעלימ
 .רעדניק ןוא יורפ ,החמש רעלימ
 .רעדניק ץא ןאמ ,עדײרפ רעלימ

 .לדנײש יקםנימ
 .עשטײפ יקםנימ

 .לרעפ יקסנימ
 ,רעדניק ץא יורפ ,שרעה־לאומש יקסװאקנימ

 .שימלאק ,לכאר
 ,לחר ,תידוהי ,והילא־לאומש יקםרוגישזדעימ
 .ןמלק ,אלאט ,םירמ ,עקצרעה ,יכדרמ

 .לאקזחי יקםרוגישזדעימ
 ,עכיל ,הוח ,לחר ,האל־לגײס ,לרעכ יקפרוגישזדעימ

 .לאומש ,רבשי ,הנח ,לאיחי ,רתלא
 .רעדניק ןוא יורפ ,ףםױ יקםרוגישזדעימ
 .דניק ןוא הוח ,ןמלק יקםרוגישזדעימ
 .עילימאפ ןײז ןוא ריאמ רעבאמנצימ
 .עילימאפ ןײז ןוא פײח רעבאמנצימ

 ,כקעי ,פײח ,הרש ,לחר ,למיצ יקסװאלאקימ

 .הכלמ
 .הנח יקםװאלאקימ

 .ןורהא יקסװאלאקימ
 .לדנעמ יקסװאלאקימ

 .רעדניק ץא יורפ ,ףםױ םלןעזײמ

 ,עטאלז ,לכײל ,לאקזחי ,הנח ,השמ ןאמלעמ
 .עדײרפ ,עשאכ

 .רעדניק ןוא לדנימ ,אבא־השמ שטיװעלדנעמ

 .רעדניק ןוא הקבר ,והיעשי שטיװעלדנעמ
 .רעדניק ןוא עכיוט ,לדנעמ־ןרהא שטיװעלדנעמ

 .רעדניק ןוא יורפ ,יאמש שטיװעלדנעמ
 .רעדניק ןוא ױרפ ,לארשי שטיװעלדנעמ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לטאמ שטיװעלדנעמ
 .לואש ,הוח ,לטעמירפ יקםװארדנעמ

 ־היח ,הוח־עטלא ,האל־לגײפ ,כקעי יקסװארדנעמ
 .לדניש

 .רעדניק ןוא יורפ ,ךלמ יקסװארדנעמ
 .טעמירפ ,בקעי יקסװארדנעמ

 .רעדניק ןוא יורפ ,םהרבא יקסװארדנעמ
 .לםעפ קילטנעמ

 .עדײרפ ,הדוהי קילטנעמ

 .עבש־תב ,לזייר ,דבבױ ,הוח ,השמ קילטנעמ
 ,רתסא ,חנ ,עצנירפש ,לקעײלארשי קילטנעמ

 .עלאמ ,ןימינכ קילטנעמ

 .ךלמילא ,לטיג ,לצרעה ,לחר קילטנעמ
 .רעדניק ןוא יורפ ,ץשרג קילטנעמ
 .עלעטלא ,תנסא ,םחנפ קילמנעמ

 .רעדניק ןוא לסעפ ,ןושרג קילטנעמ

 .עלײב ,לחר ,ךסױ קילטנעמ
 .ןרהא דור ,הרש קילטנעמ

 .יבדרמ ,רעכ קילטנעמ
 .רעדניק ץא עגײפ ,ליקאי קילטנעמ

 נ
 .רעדניק 3 ןוא עשטײרפ ,ןױצ־ןב ינטאװאנ

 .ליטאמ ,םולש עצישזאנ
 .עלײב ,פקאמ ,המלש ,הרובד ,לסױ ,היח עצישזאנ

 .יורפ ןוא לרעכ עצישזאנ
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 ♦רעדנץר ןוא ױדפ ,יכדרמ עצישזאנ
 .רעדניק ןוא יורפ לאומש עצישזאנ

 ♦יורפ ןוא ארזע קעטסראפאנ
 .ריעדניק 2 ,הרפש ,םהרכא קעטםראפאנ

 .עשטלאכ ,ףםױ ןאמיונ

 .לדנײרב ,לדױ דלעפיונ
 .רעדניק ןוא לדײרפ ,הרש ,עשוהי םיוכסונ

 .רעדניק ןוא יורפ ,םירפא יקסנישזינ

 .עטנ־רזעילא ,ןמלק ,עמיפ ,השמ ןטראגנעםינ

 .רעדניק 2 ןוא עשט׳לחר ,עשוהי ןטראגנעםינ

 .רעדניק 4 ןוא עכיוט ,ףםױ ןטראגנעסינ

 .על׳הנח ,עקלעמש גרעכנערינ

 .רעדניק ןוא לשעה ,על׳היח עפיל גרעכנערינ

 ,היבצ ,רזעילא ,רנולא ,עמעט ,ףםױ גרעכנערינ
 .אלעב ,ןנחױ ,לקעי

 .רעדניק ןוא יורפ ,עלעשטיא ןאמײנ

 .רעדניק ןוא ןאמ ,לטאצ ןאמײנ

 .הירא ,יכדרמ ,רהסא ,השמ ןאמײנ

 .דניק ןוא הכלמ ,ךלמ ןאמײנ

 .עילימאפ ןײז ןוא דוד ןאמײנ

 .דניק ןוא יורפ ,השמ ןאמײנ
 .םירפא ,הרש ,לסעפ ,ןועמש ןאמײנ

 .רעטכעט 2 ןוא יורפ ,והיעשי ןאמײנ

 .רעדניק ןוא יורפ ,ןמחנ ,סחנפ ןאמײנ

 .המחנ ,םחנפ ,עשוהי ,דוד ,לדנײש ןאמײנ

 ם
 .השמ ,עלײק ,ריאמ ,המלש־םײח שזאלאס

 .םירמ ,ץרפ ,טעמירפ ,םחנפ שזאלאס

 .עביל ,ריאמ־השמ שזאלאם

 ,לחר ,לדנימ ,הנח ,עשוהי ,ילא־לאומש שזאלאס
 .עגײפ

 .קחצי ,השמ ,םחנמ ,הירא שזאלאס

 .הוח ,ףםױ ינלאס

 .הקבר ,רעב ,ןמלק ,עקלע ,קחצי ינלאס

 .רעדניק ןוא יורפ ,ףםױ קינלאס
 .לסעפ ,םירמ ,לזײר ,םירפא ,הקכר ,השמ קינלאס
 ,עזיור ,לדנײש ,עדניה ,לסעפ ,לװײפ קינלאס
 .ןושרג ,עבאד

 .עטיװ־רתסא ,לאומש יקםרוכמאס

 .רעדניק ןוא יורפ ,ףסױ יקסרוכמאס

 .רעדניק ןוא יורפ ,השמ יקסרוכמאס

 .םײח ,קעשאט ,הכלמ ,הימחנ יקסרוכמאם

 .רעדניק ןוא יורפ ,ןמלק יקסרוכמאם

 .לקראמ ,לרימ־הנח ,עלאפ ,לדנײרכ יקסרוכמאפ
 .רעדניק ןוא יורפ ,ריאמ יקםרוכמאס

 .ןאמ ץא הרש יקסרוכמאס

 .לשטיא ,ךורב ,עלאפ ,הרש יקםרוכמאס
 .ףסױ ,לזײר־עניב ,רתםא ,לקראמ יקסרובמאס

 .עדלאג ,עלײב־הרש ,ןרהא דנאבטעמאס

 .הנח ,עקמילכ ,הרש־היח לאומש דנאבטעמאכ

 .כקעי ,השמ ,לאיתוקי דנאכטעמאס

 .עלאמ ,כיוט ,עדלאג ,רתלא דנאכטעמאפ

 .לחר־רתםא ,ףלאװ ,ריאמ דנאבטעמאס
 .רעדניק ןוא יורפ ,ףלאװ דנאכטעמאס

 .לדנײרכ ,םײח לאדנאס
 .החפשמ ןוא פעזיױ יקסװאקפאס

 ,קחצי ,םירמ :רעדניק ,יורפ ,לאיחי יקסװעשאטכ

 .ןרהא ,הרש
 .לטהאמ ,לדנײש יקפװעשזארטס

 ,רזעילא־לאומש ,עדניה ,לחר ,היכוט ןאמליס כרה

 .השמ ,לאיהי

 .רעדניק ןוא יורפ ,רזעילא ןאמליס כרה

 .עשטכאט ,תידוהי ,הוח ,כקעי ןאמליס כרה

 .לטאמ־לחר ןאמלים
 ,אװע ,עשעצ ,אינעה ,לצאר ,לכײל ןאמליס
 .רזעילא

 .רעדניק ןוא יורפ ,םהרבא ןאמליס

 .לאקזחי ,ריאמ־לקעי ,ענעה ,לדיא שזאלאמס
 .לדנײש ,ריאמ ,לאלצכ־לשרעה שזאלאמפ

 .סעדוה ,ריאמ ,לרעפ־היח ,לאלצכ שזאלאמס

 ,עמילכ ,עלערעפ ,על׳האל ,שיכײל שזאלאמס

 .עלעגײפ

 .עמילב ,ריאמ ,לכײל ,לסעפ ,יכדרמ שזאלאמפ

 .רעדניק 3 ןוא לסיערק ,לאקזחי שזאלאמס

 .לדארפ ,היכוט ,הוח קינרוקס
 .יורפ ןוא ךאניעה יקצערוקס

 .רעדניק ןוא יורפ ,טעדנעכ יקצערוקפ

 .לדײרפ ,השמ ,לדנײש ,לשרעה יקצערוקס
 ,השמ ,ריאמ ,לדנײש ,עשאמ ,לאױ יקצערוקס
 .עינארפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,ןמלז יקצאבארקכ

 .רעדניק ןוא יורפ ,םהרבא יקצאבארקס

 .רעדניק ןוא יורפ ,לאכימ יקצאכארקס

 ע
 .לשרעה ,עכיוט ,אכיקע שטיװעשאילע

 .רעדניק ןוא יורפ ,לװײפ שטיװעשאילע

 .רעדניק ןוא יורפ ,והילא שטיװעשאילע

 .קחצי שטיװעשאילע

 .הקכר שטיװעשאילע
 ןוא ױרפ ,יולה עשוהי־רזעילא ןײטשפע ברה
 .רעדניק
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 .רעדניק ןוא היח ,המלש ןײטשרעקע .רעדניןר ןוא ױרפ ,טםיטנעד קיננעשטולפ

 .לדײא ,לואש ,הרש ,רתלא ,להר ,לשנא דילרע ,הרש ,לצעג ,םולש ,עלאװכ ,היח ,ללה ןײטשלרעפ
 .עכיל ,הנח ,לריצ ,שירעב ףילרע .לםעפ

 .לדייא ,לאומש ,זןםױ ,לדיא דילרע .האל־הנח ,לםאי־פקעי ןאמרעװארפ
 ♦יסױ ,עכיל ,ריאמ־קחצי דילרע .רערניק ןוא היח־הכלמ ,עק׳השמ ןאמרעװארפ

 .דעדניק ןוא יורפ ,לואש ךילדע .רעדניק ןוא הכלמ ,לשיפ ןאמרעװארפ

 .רעדניק ןוא עדלאנ ,קחצי־םהרבא ןאמרעװארפ
 .יורפ ןוא לטאמ ןאמרעװארפ

 .לרעפ ,לדניה ,לדוד דײינערע

 .רעדניק ןוא יורפ ,השמ ןאמרעװארפ

 .רערניק ןוא יורפ ,דוד־השמ ןאמרעװארפ
 פ

 .הכלמ ,םולש יקסלאטםדאפ .לארשי ,עביוט ,לשיפ ןאמרעװארפ

 .ףםױ ,לחר ,בײל־שראה יקסלאטסדאפ ,םהרכא ןאמרעױארפ

 .הכלמ ,לדנײש ,אינעה ,לאומש יקסלאטסדאפ .רעדניק ןוא עדלאג ,פײח סײרפ

 .לדנײרב־עטיא ,אגא־לאיתוקי יקסלאטםדאפ .לפייל ,עשענ ,לטאמ ,הקבר פײרפ

 .השמ ,המלש ,עדלעז יקסלאטסדאפ .השמ סײרפ

 ,לבײל ,לםאי ,לדנײש ,הקבר ,השמ יקפלאטםדאפ .האל־לגײפ קעװאנדעשפ

 .עלעדנימ .םוחנ־לאיחי ,עצנירפש יקםראװעשפ

 .רתסא ,הדוהי יקסױאקראשטאפ .דניק ןוא ןאמ ,עמעט יקםראװעשפ

 .רתפא ,עדײרפ ,עשטנײש ,לדנעמ־שריה לאכאפ .רעדניק 2 ןוא יורפ ,בקעי יקםראװעשפ

 .עיזדנאמ ,ריאמ ,לװײפ ,םהרבא לאבאפ .רעדניק 2 ןוא יורפ ,לאומש יקםראװעשפ

 ,עשטנאכ ,רתםא־הרש ,השמ קאנרעטסאפ .רעדניק ןוא יורפ ,לשעה עזדנעשפ

 .לאומש ,האל ,עקשזור ,עשט׳לחר .טעמירפ עזדנעשפ

 .עיזדײרפ ,עדלאג ,עשט׳הרש ,לחר קאנרעטסאפ .השמ עזדנעשפ

 •דפױ קאנרעטםאפ .רתלא ,האל־הנח עזדנעשפ

 .רעדניק ןוא ,לרעפ ,קחצי קאנרעטםאפ פ

 .עמילב ,לסױ קאנרעטםאפ .היח ,קעינעה רעטאפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לװלעװ קאנרעטםאפ .האל ,לםעפ ,ריאמ סקופ

 .רעדניק ןוא יורפ ,רזעילא קאנרעטסאפ .רעדניק ןוא יורפ ,ףלאװ־הדוהי שטיװאגיפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,השמ קאנרעטפאפ .רעדניק ןוא יורפ ,לאיחי שטיװאגיפ

 .יורפ ןוא שיכײל קאנרעטסאפ .רעדניק ןוא יורפ ,לשרעה שטיװאגיפ

 .קעינאמ ,היבצ ,לשרעה קאנרעטסאפ .לדארפ ,לגײם ,הרש ,ןועמש ץליפ

 ,הנח ,עלײכ ,הרש ,לגײפ ,לאקזחי קאנרעטסאפ .רעדניק ןוא יודפ ,םהרבא שיפ

 .ךרײב ,לאכימ ,שיבײל .רזעילא ןײטשלקניפ

 ,רעדניק ןוא רתםא ,ריאמ קאנרעטסאפ .לזיערד ןײטשלקניפ

 .קילעז שיבײל קאנרעטםאפ ,לאומש ,הרש ,קחצי ,ןמלז ,היח ןײטשלקניפ

 ,לצאר קאנרעטגאפ .הקבר ,לםעפ

 .לדײרפ װאפאפ .רעדניק ןוא יורפ ,ןועמש ןײטשלעקניפ
 .רעדניק ןוא הרש ,ןנח קאלפאפ .ףםױ ,לטאמ ,לקיעי ,לחר ,אבא ןײטשלקניפ

 .למיג ,והיעשי רעפאפ .רודגיבא ,עלאפ ,עשטמילכ ,עביוט ןײטשלקניפ
 .לרעב ,לזײר ,עשטוג ,םירפא רעפאפ .רעדניק ןוא יורפ ,ןועמש םיובנגײפ

 .עלעדנײרב ,פחנפ ,האל־לדנײש ,לאומש רעפאפ .לארשי ,םײח םיובנגײפ

 .עילימאפ ןוא קיזײא ןאיפ ,הנח ,לבײל ,לאומש ,טעמירפ ,ןועמש םיובנגײפ

 .לאקזחי ,לאומש ןאיפ .עמולב ,רתםא
 .רעדניק ןוא יורפ ,לרעב ןאיפ .רעדניק ןוא יורפ ,ףלאװ־הדוהי םיובנגײפ

 .ןמלק ,עביל ,בקעי קיננעשטולפ .דוד לארשי םיובנעגײפ

 .םירמ ,דוד ,עלעגײפ ,עלעשטיא קיננעשטולפ .יליל ,ןועמש ,עישעצ ,ילתפנ ,עק׳השמ דלאגנײפ
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 •אינער ״רירנעה ,אינארכ ,דראנרעכ דלאגנײפ

 .עלחר ,הקכר ,יכדרמ־פײח דלאגנײפ

 .רעטכאט ןוא הדוהי דלאגנײפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לאיחי ,ריאמ שזאקײפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,דוד שזאקײפ

 .לזײר שזאקײפ
 .ןןטלא םואלפ

 .רןןטלא ץלאהמאלפ

 .םהרכא ןאמדלעפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לשרןןה ןאמדלעפ

 .לרימ ןאמלןןפ
 .ריאמ ,ןועמש ,עקשזור ,השנמ ןאמלעפ

 .עשטײפ ,הקבר ,למהרכא ןאמלעפ

 .רעדניק ץא יורפ ,לשרעה ןאמלעפ

 .יורפ ןוא ,לטאמ ןאמלעפ
 .רעדניק 3 לחר ,עשוהי ןאמלעפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,עשוהי ןאמלעפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,שןסױ רעפעפ

 .רעדניק ןוא יורפ עפיל רעגעלרעפ

 .רעדניק ןוא עשטכאט ,דוד רעגעלרעפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לסױ רעגעלרעפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לקעי רעגעלרעפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,רזעילא רעגעלרעפ

 .ףסױ ,כקעי ןאםנערעפ

 ,קיציא־ריאמ ,רעב־םולש ,פירמ ,לאכימ ןאמדירפ
 .עלײכ ,לרעפ

 .רתסא ,שיבײל ,עלײכ ,לרעכ ןאמדירפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,ריאמ ןאמדירפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,םולש ןאמדירפ

 .זףםױ ,עטיא ,ריאמ ,להר־רתסא ןאמדירפ

 .לכײל ,רתסא ,והילא ,הרש־היח ,לקעי ןאמדירפ
 .רעדניק ןוא לטע ,ןתנ ןאמדירפ

 .לסעפ ,השמ ןאמדירפ

 .האל ,לדנעמ ,הנח ,חםפ ,לרימ ןאמדירפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לצעג ןאמדירפ

 .יורפ ןוא כקעי ןאזנדירם
 .רעדניק ןוא עשטמילכ ,קחצי ,ןמלק ןאמדירפ

 ,בקעי ,שיכײל ,הכלמ ,המלש־ןרהא ןאזנדירפ
 ,לזײר
 ,םהרכא ,לריצ ,הרש ,ןתנ ,םהרכא ןאזנדירפ
 .הקכר

 .דניק ןוא עלעוױר ,בקעי ןאזנדירפ
 .כד־לאומש ,עלעדײא ,ךונח ןאמדײרפ

 .השמ ,ריאמ ,לגיפ־הכלמ ,לװלעװ ןאמדײרפ
 .ענעה ,לדיא ,השמ ,לאומש ,לדײרפ ןאמדײרפ

 צ
 .הוח ,עפיצ ,עשיז ךאכנעגײװצ

 .רעדניק ןוא ןאמ ,םירמ ךאבנעגײװצ

 .רעדניק ןוא ןאמ ,תידוהי רעקוצ

 .רעדניק ץא יורפ ,רזעילא רעקוצ

 .שיכײל ,לארשי ,רנבא רעקוצ

 .םירמ ,לגײפ ,ןתנ רעקוצ

 .םירמ ,ףםױ ,אלעפ ןאמדעקוצ

 .רעדניק ץא ןאמ ,עשאכ ןארטיצ

 ־םײח ,לדנעה ,קחצי ,כקעי ,לדנײרק יקםװאכיצ
 .על׳מהרבא ,לאומש

 .רעדניק ןוא יורפ ,ןמחנ טארמיצ

 .לדנײש ,לרעפ ,לצײר ,קיזייא שטיװעלשעיצ
 .השמ ,ךלאװ ,ךסױ־יכדרמ ,םהרכא שטיװעלשעיצ

 .רעדניק ץא יורפ ,ףםױ שטיװעלשעיצ

 .רעדניק ןוא לטיא ,לארשי עלעצ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לאירבג עלעצ

 .רעדניק ןוא יורפ ,דוד עלעצ

 ק
 .לחר ,הוח ,השמ ,לגײפ ,קחצי עקלאיכאק

 .תידוהי ,םהרכא עקלאיכאק

 .עילימאפ ץא עשזור ,עשוהי קישטנעדאק

 ,לזײר ,לדנײש ,היח ,לרעפ ,םהרכא יקצעװאק
 .ףלאװ־םײח

 .לדנעמ־םײח ,םעדוה־האל ,יכדרמ יקםװאלזאק
 .ךאניעה ,לדנײרק ,ריאמ ,עשטלאכ יקםװאלזאק

 ,םחנפ ,הקכר ,לגײפ ,עצנימ ,לאיתוקי יקסװאלזאק
 .דוד

 .רתםא ,לדנײרכ ,םהרבא יקסרימישזאק
 .רעדניק ץא יורפ ,לארשי יקסנישטאק

 .רעדניק ןוא יורפ ,םהרכא יקםנישטאק

 .רעדניק ןוא יורפ ,כײל־ךלאװ יקםנישטאק

 ♦רעדניק ןוא יורפ ,שיכײל יקםנישטאק
 ,עשילא ,לדנײרכ ,הרש ,לאומש ,עלעגײפ ןעכאק
 .רתסא

 .רזעילא ,לטיג ,לםעפ ,היכצ ,האל־הרוכד ןעכאק

 .לדנײש ,לאקזחי ,יכדרמ ,היבצ ,ףסױ ןעכאק
 .ןימינכ ןעכאק

 .עמםיז ,הרופצ ,כקעי ,רתסא ,אכא שילאק

 .רזעילא ,עשיז ,המלש ,לדײרפ שטיװאמלאק

 ,עדניה ,שיכײל ,לרעפ ,ףסױ ,הרש שטיװאמלאק
 .והיעשי ,רזעילא

 .רעדניק ןוא יורפ ,לשרעה שטיװאמלאק

 .דוד ,לסעפ ,עשאכ ,קחצי שטיװאמלאק
 ♦רזעילא ,לרעב ,ריאמ ,השמ ,הקכר שטיװאמלאק
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 ,עדניוד ,לםיז שמיױאמלאק

 .רעדניק ןוא עלעמאמ ,לאױ שטיװאמלאק
 ,למײמ ,רעכ־קחצי ,חרש ,ןמלז־ריאמ סומלאק
 .עקראצ ,עשטוג

 .רעדניק ןוא יורפ ,עשוהי סומלאק
 ,לדנימ ,עשטנעה ,עדניה ,למיג ,ל׳השמ יקסנימאק
 .החמש ,הבומ
 ,עשאב ,לדײרפ ,עביומ ,כקעי־לאבימ ראטנאק
 .ריאמ ,האל ,*;םױ
 ,הרש ,הקבר ,הבלמ ,קחצי־ריאמ ,המלש ראטנאק

 .ןושרג
 .רעדניק ןוא עשאב ראטנאק

 .רעדניק ןוא לחר ,ףלאוו ראטנאק
 .על׳הנח ,לדנעמ־םחנמ רעקוצרענאק

 .יורפ ןוא דכשי רעקוצרענאק
 .היתב ,עק׳לארשי ,דוד רעקוצרענאק

 .רתסא ,השמ ,עקראצ ,ןמלק יקסװאםאק

 .רעדניק ןוא יורפ ,בקעי שטיװעלפאק
 .ףסױ ,עלעדניה ,לשנא רעלפאק

 .היח ,לגײפ ,הכלמ ,לדנײש לעפאק

 .רעדניק ןוא יורפ ,רתלא עקפאק

 .רעדניק ץא יורפ ,רעדנעם עקפאק
 .יורפ ןוא םהרבא עקפאק

 .יורפ ןוא בקעי םולכנראק
 .ליתבש ,הנח ,לדנעמ־שראה םולכנדאי

 .רעדניק ןוא רענעמ ,עשאב ,לגייס פולבנראק

 .רעדניק ןוא לטיג ,םײח ןאמרעפוק
 .עלאפ ,לאיחי דיזפשרעפוק

 ״רפ ,לזײר־לדנעה ,בײל־םהרבא טימשרעפוק
 .לריצ

 .האל ,השמ ,הבלמ־רתסא ,רתלא עקלעיקוק

 .רעדניק ץא הרובד ,דלמ עקלעיקוק
 .רתסא ,לרעכ יקפװעינשאװק

 .אלעב ,עדײרפ ״ריזײא יקםװעינשאװק

 .עילימאפ ןוא כקעי ,לסאי יקםװעינשאװק
 ,עדיירס ,לארשי ,לחר ,השמ ,לקיעי ןאמפיוק

 .עשטיא

 .הרש ,לאכימ ןאמפיוק

 .עטלא ,לכאר ,שיבײל ןאמפיוק
 .רעדניק ץא עשטוױר ,דוד ןאמפיוק

 .ריאמ־םייח ,רתסא ,לחר ,השמ ןאמפיוק
 .רשא ,הרש ,הנח ,ריאמ ,קחצי ןאמסיוק

 ־קחצי ,עמעט ,לזײר ,השמ ,לגײם ,ףםױ ןאמסיוק
 .עכאנ ,ריאמ

 .היכצ ,הכלמ ,לחר ,הרש ,לדנייש ןאמפיוק
 .לאיחי ,םײח ,לאומש ,לטיג ,שירעכ ןאמפיוק

 .עלעמאמ ,עלעדנײש ,הבלמ־לטיג ,השמ ןאמפיוק
 .רעדניק ןוא יורפ ,ריאמ ןאמפיוק

 .לסעפ ,עלײב ,עדלאג ןאמפיוק
 .השמ ,ףםױ ןאמפיוק

 .טעכאי ,ריאמ ןאמפיוק
 .חלאוױםײח ,ןועמש ,עמילב ,לקעי ןאמפיוק

 ,םײח ,לאקזחי ,ןועמש ,לדנײש ,עקלארשי ןאמפיוק

 .המלש

 .עינעג ,עלאם ןאמפיוק

 .דוד ,לזײר ,ןנחױ ןאמיק
 .ךאניעה ,לזײר ,עטלא ,קחצי ,הקבר ,ןושרג ןאמיק

 .רעדניק ןוא הנח ,דוד לעפיק
 ,עדלעז ,לדײא ״ליזײא ,עמילכ־הרש ,שיבײל לעפיק
 .עדלאג

 .יורס ןוא ןועמש לעפיק
 .בקעי־לארשי ,שיכײל־קחצי ,עשמלאב ןאמראלק
 .אכא ,הנח ,עשט׳לחר ,עדלאג ,לכײט ןאמראלק

 .עטלא ,לשרעה ,עשמײם ,עזיור ןאמראלק

 .השמ ,עטאלז ,לדנעניג ,לסעפ ,ןתנ ןאמראלק
 ,עביל ,לארשי ,םהרבא ,לדנײרכ ,עמנ ןאמראלק

 .בײל־השמ ,והילא ,דוד
 .רעדניק ץא יורפ ,לשרעה ןאמראלק

 .עמאח ןאמראלק
 .לדנעניג ,דוד ,השמ ,לשרעה גולק

 .השמ ,לשרעה ,לדיירפ ןײלק
 .רעדניק ןוא יורפ ,עקםאי ןאמײלק

 ־פהרבא ,עזיור,לשיפ ,עדײרפ ,קילעז ןאמײלק
 .השמ

 .יודפ ץא עקײש ןאמײלק
 .לאומש ןאמײלק

 .ןמלק ,היח ,שיבײל רעלדנעהנײלק
 ,בײל־םהרבא ,לרעמעט ,חםפ רעלדנעהנײלק
 .עדײרפ

 ,?ןסױ ,עקשזור ,עלעגײפ־האל רעלדנעהנײלק
 .כקעי ,עינאמ ,ןושמש

 ,הרש־היח ,לאומש ,שרעה ,םהרבא רענײלק

 .לארשי ,םוחנ ,ןרהא ,םהרבא
 ♦עדניה־עמילכ טרענײלק

 .םירמ ,ןבואר־רתלא טרענײלק
 ,ריאמ־שריה ,לזײר־לטיג ,רזעילא ץאלפנײלק
 .המלש ,לװײפ־לאומש

 .רעדניק ןוא עקלע ץאלפנײלק

 .רעדניק ןוא עשטנאכ ,םײח לכאנק
 .עזיור ,כקעי לבאנק

 .רעדניק ןוא ױרס ,ףלמ לכאנק

 .לזײר ,ךאניעה־השמ קישטװארק
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 .כקעי ,הכלמ ,םהרכא ,היח קישטװארק ,רעדנעם ,עלחר ,לארשי ,ןמלןר ,סהרםא רעטאר

 .רעדניק ןוא עטלא ,לװײפ קישטװארק ; .עשטמילכ ,לואש

 .עדניה־הנח ,לחר עקװארק .רעדניק ןוא יורפ ,לשרעה עצאר

 .הרש ,השמ ,האל ,כקעי רעזנאשק .הרש ןיבור

 .עשמיא רעזנאשק .רעדני,ר ןוא יורפ ,לאירזע ןיבור

 .רעדניק ןוא יורפ ,עקפאק ןיכור

 .רעדניק ןוא יורפ ,ריקי ןײטשניכור

 .רכשי רעזנאשק

 ר ,רודגיכא ,האל־לחר ,הרובד ,השמ ןײטשניכור
 .רעטכעט ןוא ןיז ,יורם ,לקעי־השמ לאדאר .רזעילא

 .רעדניק ןוא עטיא ,ןרהא לאדאר .השמ ,עינאמ ,םײח ןײטשניכור
 .בײל־ןועמש ,לחר ,הרש ,לגײפ ,דוד יקםניזדאר .רעדניק ןוא עלעגײפ ,השנמ כיורטנעזיור

 .שינאמ ,כד ,בקעי ,קחצי ,לאומש ,רתסא ןעזאר .לכײל ,םהרכא ,לארשי ,הרש ,לאומש טיור

 ♦לחר ,הרופצ ,הרש ,ריאמ םואכנעזאר .עמילב ,עשטיא־יכדרמ ינאימור

 .ןאמ ןוא למײמ םיובנעזאר .לכימ־לכײט ,עװאלצ־רתםא ,כד־באז קינלעדיר

 .כד־והיעשי םולכנעזאר .הרש־היח ,האל־לטמ ,לגײפ־הנח קינלעדיר

 .לכימ ,על׳השמ ,עינעג ,זןסױ פולכנעזאר .הוח ,עלאמ־עדלאג ,עלײכ קינלעדיר

 .עטוג ,הרובד ,אלעפ פולבנעזאר .יורפ ןוא לארשי דנאברעטיר

 .רעדניק ןוא יורפ ,לטאמ םולבנעזאר ♦רעדניק ןוא יורפ ,ןועמש רעטײר

 .רעדניק 4 ןוא הרש ,עטנ פולכנעזאר .רעדניק ןוא יורפ ,לאכימ דײר

 .רעדניק ןוא יורפ ,והיעשי־קחצי םולבנעזאר .יליל ,ארזע ,הבוט טרעכײר

 .הקבר־הלחמ ,קחצי־דונח םולכנעזאר
 .לטיג ,הנח ,ריאמ ,השמ ,עוױר ,ףםױ ןאמײר

 .רעדניק ןוא ןאמ ,לסעפ םולבנעזאר
 .רעדניק ןוא יורפ ,סקאמ שיפיער

 .רעדניק ןוא יורפ ,בקעי־םהרבא פולכנעזאר

 ש
 .םוחנ ,עלאפ ,הדוהי ,יבדרמ םולכנעזאר

 ,דסױ ,עשטנאכ ,דוד ,הברכ ,קילעז פולבנעזאר
 .עקראד ,רתסא ,לסעפ .המחור שטיװעשבאש

 .עשטבאר ,לדנײרכ םולבנעזאר .הכרב ,עכיוט־הנח ,דוד־ןתנ ראש
 ־שיכײל ,לחר ,לדנײש ,ריאמ־פהרכא םולבנעזאר .רעדניק ןוא יורפ ,*ןםױ ראש

 .על׳האל ,עלעשרעה ,םײח .רעדניק ןוא השמ טכוט*
 .ריאמ ,לשיפ ,לרעפ גרעבנעזאר .החנ ,היח־רתםא ,חםפ ץראװש

 .רעדניק ןוא יורפ ,שיבײל גרעבנעזאר .עלײב ,לאומש קינשטעיװש

 .רעדניק ןוא יורפ ,לדאג גרעבנעזאר ,עשטנאח ,עשטוױר ,ןתנ ,לטיג ,עשוהי רעװש
 .יורפ ןוא לקעי גרעכנעזאר .לאיחי

 .רעדניק ןוא יורפ ,רזוע גרעבנעזאר .דניק ןוא יורפ ,ןתנ רעװש

 .יורפ ןוא עפיל גרעכנעזאר .רעדניק ןוא װרפ ,שיבײל רגניזלוש
 .תידוהי ,לםױ ,על׳השמ גרעבנעזאר .ףאניעה ןאמלוש

 .ףםױ ,באז ,היח גרעכנעזאר ♦רעדניק ןוא יורפ ,קיזייא ןאמלוש

 .הרוכד ,לרימ ,לשיפ גרעבנעזאר .השמ ןאמצלוש

 .רעדניק ןוא לדײרפ ,שיבײל ,עלערעפ גרעכנעזאר .דוד־לאומש ,לטאמ ,עכאר רעמאהקאטש

 .רעדניק ןוא יורפ ,רעכ־לסאי גרעכנעזאר .לדנײש ,קחצי ,לסיז ,רזעילא ןײטש

 .קחצי ,חספ ,היח־עגײפ ,ןתנ־דוד גרעכנעטאר .והיעשי ,הוח ,עטנ־השמ גרעכנײטש

 ,עניכאס ,עלאמ ,המלש ,עקראצ גרעכנעטאר .רעדניק ןוא יורפ ,ןועמש גרעכנײטש

 .עניגער .רעדניק ןוא ןאמ ,עשמלאמ דלעפנײטש

 .עלעפינ ,על׳הנח ,אלעפ ,שרעה גרעכנעטאר ,על׳הרובד ,על׳היח ,עלעמילכ ,עלחר דלעפנײטש

 .רעדניק ןוא הרש ,השמ רעטאר .על׳מהרכא

 .רעדניק ןוא יורס ,לקעי רעטאר .עלעזײר ,לכאר ,רזעילא־ןועמש דלעםנײטש
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 ,על׳מהרבא ,עלעמילב ,קחצי־ףורב דלעםנײטש

 .על׳היח
 .לאיחי ,עינאמ ,רתסא ,םהרבא ףוארטש

 .לטאמ ,עדניה ,ריאמ ,האל־הרש ,הנױ ףוארטש
 .האל־הנח ,םלדנעמ־ריאמ יךאיטש

 .רעדניק 2 ןוא םירפא ,לםיז ךארטש
 .לדנימ ,אלעה ,עמילכ ךארטש

 .רעדניק 10 ןוא יורפ ,לאיחײםײח ךארטש

 .רעדניק ןוא לגײפ ףארטש
 .לכײל ,עדלאג ,רתסא ,עשטנאכ ,דלמ ךארטש
 .הנח ,טעמירפ ,פענאמ ,לבײט ,לשרעה םורטש

 .רעדניק ןוא יורפ ,ףורב עברעשטש

 .אקנארב ,לװלעװ יקסװאלדיש

 1, .לחר יקםװאלדיש

 .לאראק רעבײש
 .רעדניק ןוא יורפ ,לאיחײרתלא רענײש

 ,קיציא ,ריאמ ,הדש ,ףלאװ־לאומש שטיװעלומש
 * .םעניב עלאימש
 * .ןמלק־שיבײל עלאימש

 .האל עלאימש
 .שיבײל עלאימש

 .קחצי עלאימש
 .לאקזחי ,לדנײש ,לחר ,רתסא סאלגלגיפש

 ,הנח ,לםאי ,יתבש ,עזיור ,בד־בקעי רעזײפש

 .הקבר
 .רעדניק ןוא יורפ ,לאיחי קאװעיפש
 .רעדניק ןוא יכדרמ ,עלײב קאװעיפש

 .רעדניק ןוא קחצי ,האל־עביל קאװעיפש
 .םײח

 .רעדניק ןוא יודפ ,פעזיױ־השמ גנילרעפש

 .רעדניק 3 ןוא האל ,השמ רעקנעש
 .רעדניק ןוא יורפ ,לסױ רעקנעש

 .רעדניק ןוא יורפ ,לסאי רעקנעש

 .רעדניק ןוא עדלאג ,ןמלק רעקנעש

 .יורפ ןוא המלש רעקנעש
 .רעדניק ןוא יורפ ,סהרבא יקפװאקפעש

 .הקבר רעש

 רעקינלעימכ יד טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא ץיװעקטעיפ ןופ םישודק

 .האל־הרש ,קיזײא־לדנעמ איםא

 .והילא ,לדנעמ ,פהרבא איםא

 .רעדניק ןוא יורפ ,דוד־פײח איפא
 .רעדניק ןוא יורפ ,דערײב איסא

 .רעדניק ןוא יורפ ,לארשי טילבדלאג

 .רעדניק ןוא יורפ ,לאיחי מילבדלאג

 .רעדניק ןוא ןאמ ,לחר טילבדלאג
 .רעדניק ןוא יורפ ,בקעי שטיװאקשרעה

 .רעדניק ןוא יורפ ,לאױ־םהרבא שטיװאקשרעה

 .רעדניק ןוא יודפ ,רזעילא שטיװאקשרעה

 .רעדניק ןוא יורפ ,שיבײל שטיװאקשרעה

 .רעדניק ןוא יורפ ,בקעי שטיװאקשרעה

 .רעדניק ןוא יורפ ,לאקזחי שטיװאקשרעה
 .רעדניק ןוא יורפ ,לאירזע שטיװאקשרעה

 .לטעװצ ,ןרהא ןטראגנײװ
 .עמילכ ,הקבר ,לחר ,עדניה ,השמ דלעפצײװ

 .רזעילא ,בקעי ,קחצי ,םײח ,המלש דלעפצײװ
 ,ןעיורס ערעײז ,לגײפ ,הקבר ,זךסױ דלעסצײװ
 .רעדניק ןוא רענעמ

 .השמ ,ןרהא ,פײח רעציװעטסאלװ

 .רעדניק ןוא יורפ ,לאומש רעציװעטםאלװ

 .רעדניק ןוא יורפ ,ףלאװ רעציװעטםאלװ

 .רעדניק ןוא שירוא רעגנעװ
 .רעדניק ןוא יורפ ,שירוא לרעפדנאז

 .רעדניק ןוא יורפ ,דוד־םײח ביוטלקרעט
 .רעדניק ןוא יורפ ,לארשי ביוטלקדעט

 .רעדניק ןוא יורפ ,לװײפ ביוטלקרעט
 ♦רעדניק עריא ןוא לטיג יקםרעשטעשט

 .רעדניק ןוא ןעיורפ ,לארשי ,יכדרמ ,עשוהי םיל
 .עילימאפ ןײז ןוא שרעה־לאומש רעװעשעלאמ

 .םהדבא ,בקעי־םײח ,רשא יקסװאקנימ
 .עילימאפ ריא ןוא לקיר־עדײרפ לאדנאס

 .דוד ,האל־פירמ ,רתםא ,רזעילא גרעבדירפ
 ♦רעדניק ןוא ןעיורפ ,לקעי ,לדנעמ גדעבדירפ

 .רעדניק ןוא יורפ ,ןרהא גרעבדירפ

 .רעדניק ןוא עדלאג ,בקעי־פהרבא ןאמדירפ
 .רעדניק ןוא יורפ ״לחצי קעדוגאפ

 .עילימאפ ןײז ןוא קודצ־השמ קאנרעטסאפ

 .רעדניק ןוא יורס ,קחצי־שיבײל רעלדנעהנײלק

 .רעדניק ןוא האל־עשאב ,דוד־לאומש שרעק
 .רעדניק ןוא יורס ,לװײפ שטיװאשבאש
 .רעדניק ןוא יורפ ,פהרבא שטיװאשכאש
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 קינלעימכ ןיא ןעמוקעגמוא אנװאלג ןופ םישודק

 .רעדניק ץא יורפ ,לסױ שמיװעינגא .לחר־עבױט ,דודדרהא ןײטשטײרכ

 .רעדניק ןוא על׳הרש ,לסױ־לאומש רעגנוא .קחצי ,לאיחי ,לטיג ןײטשטײרפ

 .רעדניק ןוא לרעפ רעקנעשוא ♦עטיא ,והיעשי ןײטשטײרב

 .לרעס גרעכנזײא .שרעה־השמ ,חאל ,ןכואר ןײטשטײרכ
 .יורפ ןוא ןתנ ןײטשמאכ .עדלאג־עלײכ ,ףסױ־כקעי ןײטשמײרב

 .חרוכד ןײטשמאכ .לזײר־־עביל ,לשיפ ןײטשטײרכ

 .הרש־חיה ,םהרכא ןײטשטײרכ .ענײרב־הרש ,לזײר ,םהרבא ןײטשטײרכ

 .למיג ,המחנ ,לאקזחי ,הירכז ןײטשמײרכ .ןכואר ,עדלאג ןײטשטײרכ

 דײרקנארפ ןופ םישודק רעקינלעימכ

 .לרעכ קינלעגיא ♦עמיס יקסרעשטעשט

 .יקסװאלדיכ .לגייפ ןוא חשמ ,לזײר לאיפאט

 .ןעלדאמ ןוא עמרעכ ,לרעכ ןאמריכ .רעדניק 4 ןוא סיראמ ,עדניה רעלימ

 .ןועמש טסילדלאג .דניק ןוא יורפ ,השמ רעלימ

 ♦רעדניק ןוא יקצאבארקס יורפ
 .ןוז ןוא הכלמ ,יכדרמ ,עלייכ יקצילראג

 .עילימאפ ,מנעמאיד
 קאשז ןופ יורפ יד ,לדײא־היח קאינשטעיװ ♦השמ יקסרובמאס

 קאיכשטעיװ .לדנימ־םירמ ןוא לשיפ־לאפר קינלאס
 .יכדרמ מראבסײװ .ךענעה ,לאיחי ,הרש ,לאומש יקסראװעשפ

 .רעדניק ץא יורפ ,לדנעמ ןאמצײװ .יקםװעינשאװק
 .םהרבא ןוא הרש רעדניק ץא יורפ גרעכרעבליז .לארשי־םײח ,לזײר ,המלש קינשטעיװש

 עיגלעב ןופ עטריטראפעד רעקינלעימכ

 המלש רעלדא עקצרעה ןאמרעכיל
 רעדניק 2 ןוא עבאד רעלדא .ףלאװ גרעכנרינ

 םײח קינלעגיא םחורי גרעכנרינ
 ןוז טימ דככױ קינלעגיא זןלאװ דנאכטעמאס
 עינאמ םיוכלעפא אראד דנאכטעמאס

 דוד לאומש םיוכלעפא .לעשאר קאנרעטסאפ

 ליכ יקצילראג .רתסא קאנרעמסאפ

 קחצי חשמ קאנרעמסאפ
 הנח יקצילראג
 לסאי פיוכנירג

 לדנארכ קאנרעמםאפ
 לקסאכ עשטיא שזאקורד

 הכלמ שזאקורד חאל לדנײש רעלדנעחנײלק
 ראדיזיא שזאקורד .אזאר רעלדנעחנײלק

 עינאמ יקצינלעימכ .פחרפא רעלדנעחנײלק
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 רץץמנלץיטכ יד ץ\פ הטישר יד ךיז טיל מץ0ל ץגכץ<ל

 ןגפ ןרץזי יד גי* ןץטןןכץגטן* ץעכץז טאגג ץןדיי

 ץזד ןזיןןץזג ריט ןנאזן ןץטץכ ץלץז טשיכ - ןכרןזן

 ןץכץז זמשןדן? ץזץזלכץטץזכ ץלץז יד •ןץגכץרב ןץ

 טידןטץ ץןכידייל ייןןץ יד טץטדיןןץג

 דומע ןקידײל ןסיוא ןבײרשמיא ןעמענ עמלעסראס





 הית־חוקר ריעה

 .191? ׳קראמ רעסיורג רעד — קושה רככ

 טאטש דעד ןופ עטבישעג יד





 קינלימח ידוהי תודלות / רבלג .מ ג ר״ד
 (םילשורי)

 התישארב ריעה .א

 ךרדה םא לע תנכושה ,קינלימח הפי העודי ןילופ תודלותב

 וללוחתה 1241 תנשב רבכ .וקסובלו ץליקל הכילומה

 רצבמ השמש השעמל .םירטטה דגנ םיזע תוברק היתוביבםב

 ודוקיפב ׳םירטטה תױפונכ דגנ ברקב .םירטטה תושילפ ינפמ

 ןילופ תואבצ ודמשוה ,1247 תנשב קיגלימח י״ע ןאחוטאב לש

 ורדח םה .ברחנ באלצרװ—אקארק—׳זימודנס לבחה לכו

 םכותב ,םיבשות יפלא יבשל םתא ובחםו ,ץי׳צנל ,זדאראיס דע

 םינש תורשע וראשנ ולא תוביבס .ןילופו היזלשמ םידוהי םג

 .םישדח םיבושי ומקוה הינמרגמ םיבשיתמ תרזעב קרו תוממוש

 .ריע קינלימח רבכ התיה הפוקת התואב םא ׳עודי יתלב

 תלעב ריעכ קינלימח תא תנײצמה הנושארה הדועתה

 תולדתשהב קנעוה וז הנשב .1551 תנשמ איה ,םײלפיצינומ םיקוח

 ,(ס?1נמס) ונבמד—יקצינשלוא תביבסב תוזוחאהו ריעה ילעב

 ריעכ קינלימח הזרכוה ױפל ,יתוכלמ (היגלױױרפ) םױק־בתכ

 הברה וגאד ,יקצינשלוא יאלוקימו לאומאס ,ריעה ילעב .תיטרפ

 ולא תוביבםב 16־ה האמב טשפתהב ,םמצע םה .ריעה חותיפל

 .ילותק רפם תיבו הדע ןאכ ומיקה ,ױלא ופרטצה ,םזיצילותקה

 ױהש ,יקסבוחולג תחפשמ תולעבל ריעה הרבע םהירחא

 .הלשמ היסנכ םע הדעה תא 1689 דע הפ ומײקו םײניבלאק

 תיתײםנכ־יטנאה העונתה זכרמל השעמל הכפהג קינלימח

 תודמע לכ תא םהידיב וקיזחהש ,םינאיראהו ׳ןילופב תילותאקאהו

 עודיה .םהלש םײלאיצניבורפה םידוניסה וםנכתה הפ .חתפמה

 ־?611)01•) זוחמה רוינםל רחבנ וב 1644 תנשב דוניםה אוה רתױב

 קינלימחב דוניסה .(ימז^מא!) יקםריגנו ײזדנא

 םע .ןילופב םינאיראה תוטשפתה לע טעמ אל עיפשה 165.0 תנשב

 .קינלימחמ םײגוריעה קלח םג טלמנ ןילופמ םיגאיראה שוריג

 יקםנאט תחפשמ תולעבל קינלימח הרבע 17־ה האמה ףוסב

 קינלימחב ריזחהל ולדתשה ,םינמאנ םילותק ויה םה .(׳!,*מפאס

 םיליצאה .ריעב תילותקה היסנכה ידםימ םה םה .תױלותקה תא

 2 נ?1־261נ611<1ס\?81£1ס11 הטאיב׳זלאו <0x3.1'ס\\יצ141 ) יקסבור׳זוא

 .1787—1732 םינשב הכשמנש התײנבל תורכינ תומורת ומרת

 תורכמ תלעבכ הבושח קינלימח התיה תילכלכ הניחבפ

 םיבשיתמ תצובקל ןויכז ןתינ 17־ה האמב דוע .הדלפו תשוחנ

 וחילצה המכ דע תועידי ןיא .הריפחב ליחתהל םינמרג

 תרופחת לע םינדה םיכמסמו תודועתבש ,הדבוע .םהישופחב

 .קינלימח תרכזנ אל ,18־ה האמב ןילופב (יובגרעב)

 רחםו הרובחתב בושח דיקפת קינלימח האלימ 18־ה האמב

 רקב ,םיצע ,האובת רחסב דוחיב ,היזלשו היסורפ םע ןילופ

 .ןילופל םשמ הירטנלג ,םיליטםקט ;םשל ןוױכב

 דחוימבו ,ןילופב ושענשכ 18־ה האמה לש הינשה תיצחמב

 ,םײתישעת םילעפמ תמקהל םיצמאמ ,םינומשהו םיעבשה תונשב

 תמגוד יפל תשורח יתב םיקהל קינלימח ריעה ילעב ולדתשה

 .בורגנאװ בושאטסב םיקםירוטרא׳צה

 קינלימח הרבע — 1795 — ןילופ לש תישילשה הקולחב

 הנש התואבו ,1809 דע הנוטלש תחת הראשנו הירטםוא ידיל

 קינלימח הללכג 1837 דע 1815 םינשב .השרו תוכיסגל החפוס

 —1837 םינשבו ,ןילופ תכלממ לש ׳זימורדנס ״ובטזדובאיװ״ב

 ריעל קינלימח תא ךופהל תונױםנ ושענ .הצליק הינרבוגב 1914

 האמה לש הנושארה תיצחמב םג .וחילצה אל םלוא ,הישעת

 רתיל דוגינב ,לדגו ךלה ןילופ שועיתש הפוקתב אקװד — 19־ה

 ,תבחרומ היגב וחתיםו ןחטש תא וביחרהש ןילופב םירעה

 החותיפב ,קינלימח הללכבו ׳זימודנאם ״ובטזדובאיװה״ הבכעתה

 .יגוציחה

 םהמ ,ןבא יתב 204 ןילופ ירעב 1826 תנשמ ונבנ לשמל ךכ

 רפוש 1827 תנשב .דחא ןבא־תיב קר ׳זימודנם ובטזדובאיװ לכב

 ״ובטזדובאיװ״ב ומקוה ןילופ לכב ןבא ינינב 266־מו בצמה

 1828 תנשבו (נמ1ט:ס\^116 (!סתבגז) ןבא יתב 11 ׳זימודנס

 .י14 ׳זימודנס ובטזדובאיװב ונבנ ןילופ לכב ןבא ינינב 181־מ

 חותיפ םע הלח ׳זימודנאס לילגה ירע לש תוחתפתה

 םימײק ױה 19־ה האמה לש הינשה תיצחמב ךא .תױשעתה

 :םילעופ לש רכינ רפםמ וקיםעהש םײתישעת םילעפמ קינלימחב

 ,ןובסל תשורח תיב ,הלודג תיתנש תרצות םע יקסרוב־יתב

 הינדוס ,םײרפכ םיגיראל תשורח יתבו תורנל תשורח תיב

 םירמח ליבשב רוכ םע תונוכמל תשורח תיב ,(ײרעוארב)

 .םײאלקח םירישכמ רוצײל ת אנדםו הטירח תיב ,םײמלג

 טעמ אל עירפה 1865 — 1855 תונשב יטילופה בצמה

 דרמה םע םירושקה תוערואממ םג הלבםש ,קינלימח תוחתפתהל

 וצרפתה 1863 תנשב ינלופה דרמה ימיב .1863 תנשב ינלופה

 קאםוב לש םדוקיפב םידרומה ןיב תוברק קינלימח תוביבםב

 1863 רבמבונב 4־ב ,ךכ .יסורה אבצה תוגולפו יקסנילימחו

 20־ב ,(קינלימחמ תיחרזמ תימורד רטמוליק 7) בוניורטם י״ע

 תיברעמ תימורד רטמוליק 8) אלאקסוגראט י״ע רבמבונל

 תוגולפ ןיב ברק ללוחתה 1863 רבמצדב 9־ב .(קיגלימחמ

 אקםניצ׳צש אטוהב יסור דודגו אטילאק לש ותושארב םידרומה

 וחילצה 1863 ראוניב 20־ב .שיא 250 ימ רתױ ופתתשה וב

 הריעה ורדח 1863 ראוניב 18־בו .קינלימח תא שובכל םידרומה

 אבצהמ םינלופ םיקירע עירכמה םבורב ,םײנלופ םישרם 110

 רױאמה לש ותצובק םהילא הפרטצה םײמוי רחאל .ירטסואה

 .שילאקל ץױכב ואצי ,םיקאזוקה תא ופחדש רחאל .יקםבומור

 הבחרתה םירשעה האמה תישארבו 19־ה האמה ףוםב

 ״תכתמ ,ןינב ירמח ,םיצע ,ליטסקט ילעפמ ומקוהו הישעתה

 .םידוהי ידיב ױה םבורש ,הקיפרג ,םילקימיח

 םייאמצעכ םיקוסע הישעתב ויה ,1897 תנשב דקפמה יפל

 .םידוהי 560
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 תואצוההו לבור 3074 היריעה תוםנכה ױה 1876 תנשב

 הבירחהש המוצע הקילד ריעב הצרפ הנש התואב •לבור 2099

 םינוש םינינב 416־ו םיתב 208 לילכ ופרשנ .הלוכ ריעה תא

 םיצפחה לשו לבור 153.204־ל הלע םיניגבה לש קזנהו

 .לבור 140.ססס־ל

 המקתשהו היםולכואה הששואתה םינש רפסמ ירחא קר

 .הלכלכה ײחב שדחמ

 .ליגרה הלולםמל ריעה הרזח םיעשתהו םינומשה תונשב

 ידוהיה בושיה .ב

 קינלימח יבשות יפב .21565 תנשב הפ םקוה ידוהיה בושיה

 הדבועה האבוה החכוהכו ,דאמ הקיתע איה הליהקהש רופם ץופנ

 תוקיתע תובצמ תואצמנ תםנכה תיב י״ע ןשיה ןימלעה תיבבש

 ףא םלוא .תואחסונה תא חנעפל רשפאשו םינש 800 ינפלמ דוע

 הדועתכ הזכ רופס לע ךומםל ןיא ןכלו ,תובצמה תא ואר אל םעפ

 ־ארה םידוהיה םיבשיתמהש םירופיסה םג .תכמםומ תירוטסיה

 .ךמתםהל המ לע פהל ןיא ,דרפסמ וטלמנש םידוהי ױה םינוש

 לש ןושארה ןימלעה תיב אצמנ היה ןילופ ירע בורב ליגרכ

 םידוהיה .תסנכה תיב די לע ,םימודק םינמזב תמקומה הליהקה

 וננבומב וטיג אל הזו ,םהלשמ עבורב ,םה םנוצרמ ,םיזכורמ ױה

 ןטק תורבק תיב קינלימחב םהל היה חטשה םוצמצ ללגב .וגא

 ןבה ,ינשה לע דחא ,תוחפשמ יתמ רובקל ויחרכוה ןכלו דאמ

 לבוקמ גהנמל רבכ השענ הז .המא רבק לע תבהו ויבא רבק לע

 תצורמב .ידוהיה בושײה םוחת תבחרה רחאל ךשוממ ןמז וליפא

 םירתוח ױה ,תירחסמה־תילכלבה םתוחתפתה ךילהתב ,ןמזה

 םיספות ױה טאל טאלו ,ריעה תארקל םידוהיה עבורל ץוחמ

 .ריעה לש הרובטב םירוגמ יתב וליפאו םינכוד ,םיתב ,תױונח

 האמה לש הינשה תיצחמב הז ךילהת ליחתה קינלימחב

 הללכבו ןילופמ 1658 תנשב ושרוג םינאיראהש רחאל ,17־ה

 םהיתב תא וםפת םידוהיהו ,קינלימחב עודיה םזכרמ ךותמ

 בושײה לדגו ךלה וא ינמ .הלכלכה ײחב םהיתודמעו םהיתויונחו

 .תידוהי־אלה היסולכואה רפסמ לע הלע םרפםמש ,ךכ ידכ דע

 םײתונמאה םינינבהמ דחא אוהש תםנכ תיב ומיקה םידוהיה

 היםנכה שרגמ לע אלא ,םהלשמ שרגמ לע אל ,ןילופב םיעודיה

 תרומת ותריכשה אלא ,םידוהיל ורכמל התצר אלש ,תילותקה

 תיב המוד ותינבתב .(קו&סס■^©) תיתנש תוריכש־ימד

 א״מר תםנכה יתבל הלוגעה ותפכב דוחײב — הברהב תםנכה

 םינבא עצמאב יונב ״רמעלעב״ה .אקארקבש 3״להושעכיוה״

 םײטנמנרוא םיטושק םיטשוקמ ,ןבא ידומע ןהילע תױוז 8 לעבו

 .3קיתע ינױ ״ןואידוא״ םיריכזמ ,םנםנרה ןמזמ םינידע

 ךרע תולעב תוכורפ לש רכינ רפםמ היה תסנכה תיבב

 תרמ המרתש תכורפה תא ריכזהל שי דוחיב .לודג יתונמא

 קוראבה תפוקת תדובע ,ז״יה האמהמ ״םהרבא ףולאה תב לדעװ״

 המקרה .וז הפוקת לש תונידע תױתונמא תודומח ינמים לכ םע

 .ההובגה תיתונמואה המרה לע םיארמ םײטנמנרואה םיםרטהו

 ׳אדד סנרפה תנתמ ,תכורפה פג התיה רקי יתונמא ץפח

 ןמז קרפ ררוגתהש אדנל לאקזחי ׳ר לש ױבא ,אדנל הדוהי ׳ר

 הליהקה תודימא תא םינײצמ הלא תונמא יצפח .קינלימחב

 היגיהנמ לש ההובגה תיהוברתה המרה תא םגו וז הפוקתב

 .הישארו

 ןילופב תוליהקה לככ קינלימח התיה תינוגרא הניחבמ

 .שארב םיבוטו םישאר םע הליהק ,הקיתעה

 םײחב הבושח הדמע הםפתו רצק ןמז רהאל הטלבתה הליהקה

 ־תינוגרא הניחבמ .ז״טה האמב רבכ ,הלש לבחב םײרוביצה

 הימונוטואה תודסומ תרגסמב קינלימח הכײתשה תיצרא

 •׳זימודנאם־אקארק הנידמה דעול ,ןילופב תידוה־ה

 ־זדובאיװה לש תוליהקה וללכנ ׳זימודנאס־אקארק תנידמב

 ץיצנעלו יװאיקמ קלח ,׳זימודנאם ,אקארק ובט

 אקארק .זלעבו ןםײר ובטזװבאיװה לש תוליהק רפםמו

 אקארק הדיםפמ ןמז רחאל םלוא .הנידמה זכרמ ױה ׳זימודנאסו

 קבאמה ירחא ,הוהמ איה .הגוםנו ,הינומגהה תא ז״י־ה האמב

 .תידבל תיביטרטסינימדא הדיחי ,הנידמה דעו םינפב השקה

 תיצחמ בר אוה ,יאקארקה ברה ,הקלוח הנידמה תונבר

 וא בו׳צניפמ ברה ןהכמ הינשה תיצחמבו דבלב הנידמה

 ,בו׳צניפב תוםנכתמ דעוה תובישי .הנידמה ברכ בלםיזדאװמ

 — קינלימח תליהק לש התוטלבתה ירחאו אצינפוטם ,בלסיזדאװ

 דעו בכרהב קינלימח תליהק התיה ,הנידמה דעוב .קינלימחב

 ,בולדיש ? ןלהלדכ תוליהק 17 דוע םע דחי בולדיש ליליה

 ,בונאצאפ ,וטםאימ־הבונ ,אלקוד ,בונרט ,דורגימ׳ז ,בונאמיר

 (8ס£סז;)3.) אירוגוב ,אבורבמוד ,בוקאר ,ונבא׳ז ,אצינשעלוא

 ,ץעינאלאפ (מסזס־ג^ז״) יקנעװזורוק ,אציגפוטס ,אצילשיװ

 .בושאטפ

 ז״יה האמב .לילגה סנרפו בר ודמע הזה דעוה שארב

 םג םנכתה הפו קיגלימחב לילגה דעו בשומ היה ח״י־הו

 םקנפה יפד לע ומשרנ ױתוטלחה ,ױקםפ ,דעוה תונקת .תובישיל

 ם,דמ וראשנ אל ,ונרעצל .הנידמה ינײדו הנידמה שאר לש

 .םידירש

 ־ןילופ תמחלמ ימיב ,קינלימח ידוהי לע רבע בר לבס

 יקצינר׳צ ינלופה ןמטהה תואבצו ,הליהקה הדמשוה הידבש

 ודמעו םידבשל ורזע יכ םידוהיה תא םישאהש ,(ס־&זמ^סזז!)

 גרהנ םתא דחי ,4םידוהי 150־ל בורק 1656 תנשב וגרה ׳םנימיל

 .קחצי ׳ר קינלימח לש הבר םג

 (1690)ן״ת תנשב קינלימחב םנכתהש הנידמה דעו בשומב

 ה״מעב םימואת ןורהא ׳ר אקארק לש ד״בא ברה םג ופתתשה

 ברל הנמתנ רצק ןמז ינפלש ,״ןורהא ןשוח״ ״ןורהא ידגב״

 תבשב .(\ױסזתב3)הזײמרװב בר היה הז יונמ ינפל — אקארקב

 רוםמל ילב ,םילײח ונולמ תיבל ואב החנמ ירחא ,יעםמ תשרפ

 ־רשל ותוא וחקלו והורםא ,תױרזכאב והוכה ,םאוב תבים תא

 םרטבו והוביכשה ׳רפםמ םימעפ ברה לפנ ךרדב .קינװארטם

 ואיבה ,ןושארה םױב ,תרחמל .ךרדב רטפנ קינלימחל ועיגה

 ןימלעה תיבב ותוא רובקל ודחפ יכ בו׳צניפל קינלימחמ ותוא

 .קינלימחב

 םנכתהש ,לילגה דעו בשומב םג עריא ללכה ןמ אצױ הרקמ

 ־דײק לאומש ןורהא ברה .(1676)ו״לת תנשב זומתב קינלימחב

 .זומתב ט״יב ,הבישיה ןמזב רטפנ ,הז בשומב ףתתשהש ,רבונ

 ןללכבו הימוגוטואה תודםומ ברקב ליחתה תומחלמה ירחא

 אקארק ןיב םישק םינדמו םיגוליפ ךילהת ,הנידמה דעוב
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 דעו יפיקת ילולעת ׳םײפסכ םיניגעב רדס יא ,הנידמה דעװ

 בוצניפ תליהק — ןוטלשה תםיפתל תוליהקה ןיב קבאמ ״דנידמה

 םילצנמ ױה םינברהו דעוה ישאר — ןוטלשה הגה תא הספת

 םיסמה ,םילדגו םיכלוה דעוה תובוח .םה םהיכרצל םהיתונוהכ

 ינפב םיננולתמ ױהש ,ךכ ידכ דע הליהקה ירבח לע וקיעה

 בשומל םירםימוק 1754 תנשב רגיש אוהו ׳זימודנאסמ הדובאיװה

 תוטלחה וטלחוה ,םינינע ורדום הז בשומב .ץינפוטסב דעוה

 הז בשומ תוטלחה םלוא .םיפסכ ינינעב דוחיבו בצמה רופישל

 םישארה תא ןםרל לוכי היהש ,חכה היה אל יכ הברהב וליעוה אל

 ־וטואה תודסומ תא ולסיחשכ ,1764 תנשמ ח״וד יפלש ,םיפיקתה

 ה״ז 897.607 דעוה ישאר 1763 דע 1754 םינשב וחקל ,הימונ

 לע קר אלא ׳תונובשח שיגהל ולכי אל םלוא ,םה םהיתואצוהל

 1764 תנשב ולע הנידמה דעו תובוח .ה״ז 541.406 ךס

 .םײנלופ םיבוהז 338.089־ל

 רקב ,תואובת רחם קיגלימח ידוהי ידיב היה ז״י־ה האמב

 ־צקאםנארט קינלימחמ הדוהי־חספ ריבעה 1632 תנשב .םיצעו

 ־לימחב .בובל לש דוחיבו םינוש םידיריב תולודג תױפסכ תױ

 ורכמנ םהב םידירי ח״יה האמה תיצחמב ומײקתה המצע קיג

 קשאמאדא ,תיתפרצ הפיטק ״דיזלשמ םיגירא לש תולודג תױומכ

 .םידבו

 — החונ התיה םידוהיה יבגל ריעב םהה םימיב הריװאה

 ־יטנא תותכמ העפשוה םינש תורשעש ״דיםולכואה .תילרביל

 וליפא ,לארשי תאנשל התטנ אל — םינאיראה ןוגכ תוילותק

 םינאיראה שוריג ירחא הטלתשה תילותקה היסנכהשכ כ״חא

 ןבומב םײנוריעה דצמ ולבס אל קינלימחב םידוהיה .ריעה לע

 הבישי־תוכז תלבגה וא הכאלמ ׳רחסב םוצמצו יוכד ןוגכ .יקוח

 רופיםה ךײש וז הפוקתל .ץוחהמ םיאבהו םײמוקמה ליבשב

 .אבה

 אגרש םשב קינלימחמ דחא שיא אשנ ח״י־ה האמה ףוםב

 יבורק .הנותחה ירחא הנשכ ותיבמ םלענו בושאטסמ השא לבײפ

 הראשנ השאה .והואצמ אלו ןילופ תוליהק לכב והושפח השאה

 ןואילופנ תומחלמ ימיב ,םינש 8 ירחא םלוא .הדדוב הנוגע

 השאה ירוה תיבב םילײח ונםכאתה ,םיסורהו םיסורפב

 רצנתה קינלימחמ לבײפ אגרש הלעבש הל ורפםו בושאטםמ

 בושאטםב רושא לבקתנ 1799 תנשב .םיםורה אבצל םײגתהו

 תובורמ תױולדתשהו םישופח ירחא .םיסורפה ליחל רבע הלעבש

 חיטבה אוהו בושאטםל רמומה הלעב תא איבהל השאה החילצה

 ןמז רחא .בוש םלענ טגה רודםל דע םלוא .ןירוטפ טג הל תתל

 האשרה חכ ףורצב ,גרובסנגרו ןלקמ םיבתכמ ונממ ולבקתנ המ

 בוש לבקתנ המ ןמז רובעכ •ותשאל טג בותכל בושאטס ינברל

 .ברקב גרהנ לבײפ אגרש רמומה ידוהיהש ,דודגה דקפממ בתכמ

 לבײפמ האשרהה חוכ לש תױקוח (א :תכבוסמ התיה היעבה

 תא ריתהל הנמאנ ותומ לע דקפמה תודע םא (ב .ןירוטיפ טגל

 ץיניזוקמ דיגמה לא ונפ בושאטם ינב .ןוגעה ילבכמ השאה

 אל (א :הבו הכורא הבושתב הנע דיגמה .הנוגעה רתיה תלאשב

 טג השאל תתל ידכ קיפםמכ רמומה לש האשרהה חוכב ריכהל

 .דקפמה לש ותודע תא בישחה דיגמה (ב .ףירוטיפ

 םע •םידוהי 1445 קינלימחב ואצמנ 1764 תנשב דקפמב
 .תחא הנש ינב דע םידלי

 רפםמב ונמנ תושפנ 1132 ודקפנ ױפל ימשרה דקפמה יפל

 תוחפשמ ישאר 68 םימושר ױה םהמ .תוחפשמ ישאר 265 הז

 .םהיתוסנרפו םהיתועוצקמב םיקוםעכ

 ירכוח 2 :(זיוהײרב) הינדום רכוח 1 :ויה 68־ה הלאמ

 ז (רעניױו)ןײ גזומ 1 (זיוהטאר ןיא זיוהײרב) היריעה תינדום

 :(רעדײנש) םיטײח 9 :הלגע־לעב 1 :(רעמערק) םינועמק 10

 םירזש 2 :(רעטפעה) םקור 1 ;(רעכאמלטיה) םינעבוכ 4

 םימותחנ 4 ־םיבצק 6 ;(דימשדלאג) ףרוצ 1 ;(רעלקומש)

 ־נפייז) ןבם 1 ,(ןג^ת״^&ז־) יאקתממ םהמ 1) ;(רעקעב)

 1 (רעכעלב) חחפ 1 ;(רעיצטכעל) תורנ יקצױ 3 ;(רעדיז

 1 ;םינזח 2 ;בר 1 ;(רערעש) םיבלג 2 :(רעדניבנײא) ךרוכ

 :ןחדב 1 ;רמז־ילכ 1 ;םידמלמ 8 ;ןרבק 1 ;טחוש 1 ;שמש

 .(רעטםעמ—קינרעימ) תולקשמו תודמ לע חקפמ 1 :רמוש 1

 תועוצקמב 20 םיקוסע ױה תוחפשמ ישאר 68־מ ןכבו

 (3.8%) רחםמב 10 (2%) שדק ילכ 6 םהמ (7.5%) םײשפח

 הגיזמו הריכחב 4 (12.4%) הכאלמב 33 (0.4%) הרובחת 1

(1.5%)• 

 רקבה רחסב לודג היה ח״י־ה האמב קינלימח ידוהי לש םקלח

 תיברעמ־תימורד ץשוגאלאמ ךרד םיליבומ ויהש הילודופמ

 .האובת םגו היזלשו היםורפל תורוע ,יולסרבל הצלאיקמ

 תא קלסל ןילופ תוליהק לע לח הימונוטואה תודםומ קוריפב

 קר הנומה הנטק ףא ,תחא הליהק האצמנ אל ןילופב .ןהיתובוח

 תנידמ תובוח .תובוחב העוקש התיה אלש ,תישפנ תורשע

 הנש ױתואב ולע ,קינלימח הכײתשה הילא אקארק־׳זימודנס

 המ .׳ז 34,218 תיברהו ׳ז 288,818־ל תונוטלשה תרוקב יפל

 ךותבש חוטב םלוא ,עודי יתלב קינלימח לש תובוחה םוכס

 .קינלימח תליהק לש היתובוח םג וללכנ הנידמה תובוח

 תוצדא ׳דד לארשי תיב
 ד״כקת׳ה ־־ ז״כת׳ה

( 1764-1667) 

 קיטישפ^י^י&׳ײ^יי^ א^טיבייי(
 ^חיסישפ ס םידאר >ס *|

 יצירן^יש0 _ ?[

 י יײיי
 י־״^״י ׳,גא?!

 * ינ ^

 תיםעזײ
 1*. יװאחיו

 ^עזו //א״|א

 ויײייס^ הײכליימגבוקאריג* ־י
 כי^י %.. @ —•2*■

 : בלםידיאװ© •^בולדי^-
 |ץל•־ {א^ץ,נא-

 ^ונאזעק

 ׳ ס
 אצינשיװ

 /י

 ירה

 ו ו.\
 ץגאסס דארגימזס*־־

 אלקיד *

0* 



 64 קינלימח םקנפ 63

 םיעודי םינבר קינלימחב ונהכ הקיתעה ןילופ תפוקתב

 .הלבגה םוש ילב תרכומ תוכמס ילעב

 ז״טת ינפל ןהכש קחצי ׳ר אוה ונל עודיה ןושארה ברה .1

 .7הידבש ןילום תמחלמב ותליהק ינב םע לחי גרהנו (1656)

 קחצי ׳ר ברכ ןהכ ז״י־ה האמה לש הינשה תיצחמב .2

 .םינש הזיאב עודי יתלב לבא ׳םימואת לקנערפ ריאי

 — 1660) הדוהי רב רזעילא ברה ןהכ 1702 תנשמ .3

 ברה ׳שריה יבצ ׳ר לש ודכנ אוה ׳בו׳צניפב דלונ .8(1730

 יזנכשא ןילמה םהרבא־רב בקעי לש ותוחא ןתח ׳ןילבולב

 תופםוה תצק םע ׳תובר שרדמ לע רואב ׳״הבר שרדמ׳, ח״מעב

 שוריפ םע דחי ספדנ ׳םהרבא לש ונב תופסוהו ראות הפי ׳םמ

 כ״חאו ה״סת רדואד טרופקנארפ ׳בו׳צניפמ רזעילא יברד תגשמ

 לע שוריפ ״רזעילא תגשמ״ םשב ,1728 םדרטםמאב םג ׳ה״עת

 .דומלתה תודגא

 .רפסמ תױנלופ תוליהקב בר היה קינלימחב ותנוהכ יגפל

 אסכ לע תבשל רבע ׳ותריטפ ינפל רפםמ םינש ׳קינלימחמ

 םיעודי ױרפסמ .אקארק לילג שאר םג היהו בו׳צניפב תונברה

 לע םג ובו ׳הרוםמה לכ לע (1723 ץינםעי) ״רזעילא קשמד״

 רידנ רבד — קדקדמ היה אוה .ך״נתה חסונבש ביתכהו ירקה

 .1730 תנשב בו׳צניפב רטפנ .ותפוקתב ןילופ ינבר ןיב

 א״דד יגיהנמו יסנרפ וכירעה ״רזעילא קשמד״ ורפם תא

 לולא ח״י־ב םנכתהש דעוה בשומב ול וקינעהו הלודג הכרעה

 תואצוהל הנידמה דעו תפוקמ םײוםמ םוכס לובי׳צירב א״פת

 .ורפס תספדה

 א״דד יגיהנמו ידיגנ ׳יגיצק ׳ינזור ד״כ לש םתמכםהב

 תוגלפה חבש ׳תולהת תליע תולעפמ וזח וכל רודה״ ?8רמאנ

 גיהנמהו ׳שארה דיגנה אלפומהו גלפומה ברה דובכ לש ׳תולעמו

 בושטניפ ק״קמ ל״ז הדוהי ר״רהמ זז״הב רזעילא ר״רהמ דובכ

 ןומעפכ ותלהתו בוטה ומש רשא ׳ו״צי אקארק לילגה שאר

 ׳םיקנעב לודג םדא ׳םיקמע דדשמ ׳םיקחרמב םיברל תפומכו

 תרבחמ רבחל וחור תא ׳ד ריעה הנהו ׳םיקצומ ׳יארכ חצ ותרות

 לע דמחנ רפם ׳םיקי ׳םיקוקנ דע ׳םיקהל לארשיב ומש שדקה

 ינופצ תרואמ לע ׳אדחל םישודיח שיפמו יגםמו יברמ תורוםמה

 הכישמל אתכלה ׳אדח יתחמב ןבלמו ראבמ ׳הדה ודי ינומט

 וניתודעותהב תעכ ׳והיפב תמא תרות .הרות רבד הנוקו ךשומ

 ושפנש .ידיד יקנוא רפיסו רוהטה ןחלשה ינפלמ םק ומע ותא

 אלו ל״נה רפםה םיפדהל רואל תומולעת איצוהל קקותשמ

 ךרד העושיו רזע ילא ומיש ונתאמ שקיבו ׳עישות וידי הנישעת

 יביבחד ידײא יכ ׳וירפם רוכמיו םיפדיש דע האולהב דובכ

 ול ונרזע ׳ױתורמא ועמש ןכבו .׳יניבז היהי יפירח ׳יתעמש

 לכ ׳תולילגו תוליהק לכמ וגיתשקבו המרה כ״פל א״דד תפוקמ

 ול עײסלו רוזעל עיגמ ותדו םלוע לש וכלמ ךלמה רבדש םוקמ

 איצוהל לרױש הבורמו הבוט הדמב דובכ ךרד םיבוהזב ורטעל

 .בסח״צלצ הנבי ב״בו חילצי ודיב ׳ד ץפחו ל״נה דמחנה ורפס רואל

 ברל ורחבה ינפל ליקעי בקעי ר״ב ףלאװ ןועמש ברה .4

 דובכ ׳ם רבחמ ׳בו׳צניפב הבישי שארו ןײי היה קינלימחב

 ״תיבה דובכ״ ,(ג״סת גרובמאה) םימלשורי תודגא לע םימכח

 דעוה בשומב ףתתשה ׳קיגלימחב ד״בא היה .(ז״סת גרובמה)

 ׳זב ןתנ קינלימחב .1699 תגשב באלסוראיב תוצרא עבראד

 ןימינב ׳רל ״ןזזלשה תרגםמ״ ׳םל המכםה (1712) ב״עת ולסכב

 .(ג״עת ןילרב) בו׳צגיפמ יתבש ףלאװ באז

 ןילבולמ לאומש ׳רב והילא ׳רל ״והילא די״ ת״ושב רכזומ אוה

 בולדיש ד״בא יולה לאומש ברהל ״לאומש תיב״בו (ת״וש האמ)

 ׳ר ד״באה ןב שורעב רכששי ׳רל האושנ הפיה ותב .הדרױפו

 .תוצרא עבראד דעו גיהנמו םנרפ היהש אקארקמ לישה עשוהי

 ד״כ תמכםה החיכומ ורודב דבוכמ היה אוה המכ דע

 תוליהקה שארב ודמעש ׳תוצרא ׳ד ינבר םילודגה תורואמה

 עודי ׳ןילהאװ ׳ןיםײר ׳הנטקה ןילופ ׳הלודגה ןילופ) ןילוםב

 ורפסל < 233.2(1 02161י6ס11 216111, 311נס 863111 2^(10^51*1) :תינלופב

 תוליע ׳תוליעפה לודג ׳תולעפמ וארו וזח וכל״ :״םימכח דובכ״

 תומושר שרוד ׳תוללכו תוטרפ ךתחמ ׳תולכשומה רױצ ׳תוליעה

 ונרותה ׳םמתמו םתה ׳םמורמה ףלאה אוה ׳תולקו תורומח

 ר״רוהמ דובכ ׳71קיתעו שדח תמח קיפמ קיתוה לודגה גלפומה

 טקנ רשא בו׳צניפ ק״קמ ןײד ליקעי ר״רוהמב ףלאװ ןועמש

 לע ׳ןשי אלמ ןקנק .ןשרודו םירבדב חתופ .ןשרפ דחכ ושפג

 םי ירבשמב םירידא םימב ללצו .ןשוחה טפשמ קוקח ובל

 ןיעה לע םיענו דמחנ רואיב רוביח רבחמ .ימלשורי דומלתה

 אחײרואב היל ןיריהנ ׳םימכח דובכ ול האנה ומש וארקב ׳בקעי

 ינה יפל שבדמ קותמ המ ׳יל יל רמוא םעוטה ךיח לכ ׳יליבש

 ׳רשוכ ירמא וצרמנ המו רשױ ירמא וצלמנ המ ׳ילימ אתױלעמ

 םאיבהל ױלימ וקחױו אופיא ןתי ימ :ונישפנ הרמא כ״ע־ רשא

 12ש״חג תריזג וניתוריזג ףקותו .םיבר וב תוכזל סופדה תיבל

 ׳הזה דמחנ רפס סופדה רחא םינש השמח ךשמש םיםיפדמה לע

 איוח ׳יקרטל רבועה לכו תינש םםיפדהל םהידי ומירי אל

 ןופצה בוט ברל הכזי םײקמה לכו .אתוסא היב תילד ןנברד

 .םיקי םיקיקג דע חצ״ל דוע יחיו םיקידצל

 א־׳ד ינבר םיגלפומה ןגברו ןנרמ םילודגה תורואמה ד״כ

 תליהק ןמז אקושד אמױב שדוק דעוב טפשמל תואםכ םיבשױה

 •בלםרעיב ק״פל (1699) ס״ת ירשת ׳ח ׳ה םױ םױה ׳איה לכל

 ׳ו״צי לילגהו א״עי ןנזופ ק״קב הנוחה ןהכה ילתפנ םאנ

 לאיתוקי ןטקה םאנו ו״צי אקרק לילגב הנוחה לואש ןטקה םאנו

 ״13.ו״צי לילגהו רימדאל ק״ק הנוח

 בײל הדוהי ׳ר ברה לש ונב היה אקלעמש לאומש דוד ברה .5

 ד״בא קיזײא קחצי ׳ר לש ונב אוהו ׳בולדישו בוקאר ד״בא

 בײל ׳ר םשב םג עדוגה שוביל הדוהי ׳ר ױבא .14לשימשפ

 .לילגהו אקארקב מ״רו ד״באל ג״עת ףוסב לבקתנ בולדישמ

 תנשב אקארקב רטפנ •תוצרא עברא דעו יגיהנמו יםנרפמ היה

 .(1713) א״צת

 בר — עשוהי :םיחא השמח אקלעמש לאומש דוד ׳רל ױה

 גיהנמו םנרפ — יכדרמ ׳בונרטב בר — קימיא קחצי ׳בולדישב

 היהש — ףםױו ׳בושאטםב גיהגמו םנרפ — לאומש ׳בוטפואב

 .בו׳צניפב ד״בא־בר

 א״דד דעו בשומב ףתתשה אקלעמש לאומש דוד ברה

 .בו׳צניפב ךכ רחאו 1731 דע קינלימחב בר היה ,1782 תנשב

 (1729) ט״צת ןושח ׳אב המכסה ןתנ קינלימחב בר ותױהב

 ,יולה ךורב ׳רב םחנמל (1730 קעבסדנאוו) ״ךורב ערז״ ׳סל

 .םיקסופהו ס״שה תוכסמ־ישודח
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 היהש ,בולדישמ בײל הדוהי ברה ,ױבא רטפנ 1731 תנשב

 .אקארקב בר אוהה ןמזב

 אלא ׳עשוהי רוכבה ןבה אל לבק ותומ ירחא תונברה תא

 בו׳צניפב ברל רחבנ קינלימחב תונברה ירחאש ׳אקלעמש דוד

 .אקארקל רבע םשמו

 ןבה לש ותבוטל התיה אלש םמא לש האוױ׳ה םע רשקב

 ושיאבהש םיחאה תחפשמב בירו םינדמ וצרפ ׳עשוהי ׳ר רוכבה

 החדג תודגנתה ללגבש ךכ ידכ דע אקלעמש דוד ׳ר לש וחיר תא

 ףםױ קחצי ׳ר תא ד״באו ברל ורחבו אקארקב תונברה ןמ

 ףײזש אקלעמש דוד ױחא תא םישאה עשוהי .קצולסמ םימואת

 ןידה־תיבב 1730 תנשב ודגנ הנולת שיגהו ותבוטל האװצה תא

 ריעה תלעב ידימ האװצה רושא גישהו ןיצרוק־וטםאימ הבונ

 תינודאה תאמ ונײה ׳ברכ וז הפוקתב ןהכ םש ׳קינלימח

 .!?3,111 נק023.1*0^8^3.

 עצפנ ןהב ,םיחאה ןיב תױושגנתה ידיל ועיגה םירבדה

 1734 תנשב 15^נ״מ ז61נ61־11ו1ו11־ב רשואש המ ,השק עשוהי

 חצריש ױחא לע וליפא םײא עשוהי .׳זימודגאםב ןידה תיבב

 םמא לש האװצהש ןעטו רוערע שיגה אקלעמש דוד .ותוא

 .קינלימח תליהק יםנרפו םיחאה לכ תוחכונב קוחה יפל הנתינ

 דוד לע לפנתה עשוהי ,הזוח (ויחא םע) םתא השע עשוהי

 ףםױ ושמש תרזעל תודות קרו םאה תריטפ ירחא אקלעמש

 .לצינ

 עיפוה 1739 תנשב .םלענו בולדיש תליהק תא בזע עשוהי

 חכותהל דעוה ינײד תאמ שרדו בלםוראיב תוצרא ד״ד תדעו ינפב

 ולבקל וברסשכ .אקלעמש דוד ױחא דגנ ױתונעט תא עומשלו

 רצנתהו םיעושיה רזנמל עשוהי חרב ,ריעה ןמ ותוא ושרגו

 ױףבלב ׳פורפ אצמש תודועת ךותמ עדונש יפכ — םש

 ?£1״ ג&^סזנ ליצאה ראות תא עשוהי לבק תורצ הברה ירחא

 .82^<11ס\^81*1

 תא בזע א ,הו אקלעמש דוד לש וחיר תא שיאבה הז השעמ

 תנשב רטפנ םש ׳הצישולא׳זדל רבעו אקארקב תונברה אםכ

 היהש בײל הדוהי ׳ר (א מיגב ינש ריאשה אוה .(1751) א״יקת

 .אקרוטב בר ,לדנעמ םחנמ (ב .ןנזופ י״ע ןיליבוקב בר

 בונרטמ אדנל לאקזחי ברה ,אקארקמ תונברמ ותחדה ימזױ

 ירחא בישוהל וחילצה ״דנטקה לילג יאישנ בו׳צניפמ ריאמו

 ברה תא אקארקב תונברה אסכ לע אקלעמש דוד ׳ר לש ותומ

 התיה ,אקארק לש הברל רחבנ אדנל קחצי ׳רש ירחא ,אדנל קחצי

 םינבר לילגה תוליהק לכב בישוהל תנינועמ אדנל תחפשמ

 יהשלכ הליהקב םא .תונמדזה לכ הלציג איה ״דתחפשמ ינבמ

 ינבמ דמעומ דימ ודימעה ,ותרשמ תא ברה בזע וא רטפנ

 ברל אקלעמש דוד ירחא התולדתשהב רחבנ ךכו .םתחפשמ

 .קינלימחב

 ג״כקת רדא א״יב קינלימחב ןתנ אוה •אדגל ףסױ ברה .6

 השמ ׳רב והילא ׳רל ״א״רתב ינואג״ ת״וש לע המכםה (1763)

 רדס״ל ה״כקת לולא ׳טבו (1764 אקרוט) בו׳צניפמ ןישרג

 .(1769 האורםלרק)״תורוד

 יבובלה ברה לש ונב רחבנ אדנל ברה לש ותריטפ ירחא .7

 ׳ר לש ונתח ,אגניטיא יולה ףםוי ברה ,אגניטיא בײל הדוהי

 אוה ,ןיטאהורב בר היה הז ינפלש ,אקארקב ד״בא אדנל קחצי

 בורובאיב בר היהש (1769—1720) אגניטיא ןורהא ׳ר לש ױחא

 םידיםחב השק המחלמ להינ םש ,אשירב םג 1760 תנשמו

 .״ךלמילא םעונ״ ׳ס רבחמ ,קםנעזילמ ךלמילא יברה דגנ דוחיבו

 תנשב קינלימחב בר רבכ היה אגניטיא יולה ףסױ ברה

 ינואג״ ת״ושל ונממ המכםה שי הנש התואב יכ ,(1763)ג״כקת

 .״ארתב
* 

 ברה לש ותומ ירחא אטפאב ברה היה ״דחמש בקעי ׳ר ,ונב

 ׳ר לש וידהואמ היה אגניטיא יולה ףםױ ברה .יולה לאומש ׳ר

 ןידמע בקעי םע ולש תקולחמה ןינעב ובתכמו ץישבײא ןתנוהי

 קינלימחב םיגר םיתב הטשיק וז הנומת
 ןיא ןבוטש עשידײ ליפ טנײשאב טאה ״הדוהיב עדונ״ ןופ דליב םאד

 קינלעימכ

 תונברה אםכ לע בשי אגניטיא .״תודעה תוחול״ ׳םב ספדג

 ותומ ירחא .ח״י־ה האמה לש םיעשתה תונש דע קינלימחב

 :רחבנ ד״נקת באב ט״כב

 .שירעב ׳ר ברה .8

 ךותב תרכינ הדמע תודיסחה הספת ח״יה האמה ףוםב

 בוד םהרבא ׳ר הז ןוױכב לעפ קינלימחב .ידוהיה רוביצה

 רעב בד דיגמה לש ודימלת היהש קינלימח ד״בא ,ךברוא

 תודלות״ ח״מעב אנלופ ד״בא ןהכה ףםױ בקעי ׳רו שטירזעממ

 .״ףםױ בקעי

 ־ילא ׳ר לש ותלובםאמ ידיםחה ןוױכה ןאכ טשפתה כ״חא

 היהש (םולבסיו)(17אפיל ׳ר ונב י״ע הפ ץפוהש קםנעזילמ ךלמ

 דבחמ ירבד יפל .תפומ שיאכ םסרפתנו קינלימחב ררוגתמ

 ־שימ םיברו ,שודקו לודג קידצ׳,אוה היה ״שדחה תורודה רדם״

 .(1806) ו״סקת רדאב ו״כ רטפנ אוה .״ױפמ הרות וחקל לאר

 ר״ומדאה לש ונתוח אוה קינלימחמ םולבסיו בײל הירא ׳ר ונב
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 ריאשה אפיל יבר .ץרוקמ סחנפ ׳ר לש ודכנ ,אריפש אבא לאומש

 .1903 תנשב ךא םסרפתנש ״קידצל חרוא״ רפם י״כב

 לש הנושארה תיצחמב רבכ י״אב הרושק התיה קינלימח

 השמ ׳ר 1830 תנשב היה תפצב םידיסחה ינושארמ .ט״יה האמה

 ־תינש תרגא לע םתח אוה .קינלימחמ ןואגה ןב ׳ףלאװ ןועמש

 יכדרמ ׳ר יאצאצמ ןבואר ׳רל ׳תפצב םידיםחה חילשל הנ

 .(18םיפסכ ףוםאל הפוריאל אציש קציראפ ד״בא ׳שודראמ

 תקהבומ תידוהי הרײע .ג
 ־שהב קינלימחב תידוהיה הרבחה ךותב אב ט״יה האמב

 קבאמה •יתוברת־ינחורה הנױבצב רכיג יוניש ,תודיסחה תעפ

 איבה ,םידיםחה ןיבל םידגנתמהן יב רפסמ םינש שוטנ היהש

 הליחתה תודיסחה תורבגתה .טלחומ ןוחצנו תופדע םידיסחל

 אלפ ןיא ןכל .יאנק םחולכ עודי היהש אדנל דוד ברה אוב םע

 היסולכואה ברקב הטשפתהו הכלה ,ודגנ םידגנתמה תמחלמש

 וליפא ועתרנ אל םידגנתמה .המחלמה יעצמאל בל םישל ילב

 ־פשמ םוחיו הלודגה ותונדמל םלוא ,תונברמ ותחדה תא שורדל

 .המחלמה דוע הכשמנ ושרױ ימיב םג .ונימיל ודמע אדנל תח

 ישאר .תיאקצוקה דוחיבו תודיסחה הטלתשה ןמזה תצורמב

 אסכ לע םג ובישוה ט״יה האמה לש הינשה תיצחמב הליהקה

 אוה .קצוק ידיםחמ ןאמליס קחצי םהרבא ברה תא תונברה

 יבר לאו ״תמא תרות״ לעב רגײא הלביל ׳ר לא עםונ היה

 וצר ןהכ לש ותריטפ ירחא •״קידצ ירפ״ לעב ןהכה קודצ

 ברס אוה םלוא — ומוקמ אלממכ ותוא רוחבל ןילבול ידיםח

 ודימלת היהש ,ןמליס קחצי םהרבא ברה םע .קינלימחב ראשנו

 טבש״ רבחמה לעב ,ןילבולמ רגײא הלמהרבא יברה לש

 ,ט״יה האמה לש םיעבשה תונשב קיגלימחב הטשפתה ,״הדוהי

 העוקש הליהקה התיה וז הריחב יגמ .תינאילבולה תודיםחה

 האצותבו ׳תונברה אסכ בקע םינדמו תובירמב הלוםיח דע

 ,ץישזדומ ,רג :ךאלביטשה לש םײדיםח םיגלפ ןיב תורחתההמ

 ,ןילבול ,רעדנאסקעלא ,בורשזוא

 םירדחב יתרוםמה דומלה תרגםממ אצי אל רעונה ךונח

 ־חמב ׳םג הדםונ קינלימחב .שרדמה יתבבו ארמג ידמלמ לצא

 ןהבו תותכ יתש םע הלודג הבישי ,ט״יה האמה לש הינשה תיצ

 יבחרמ קינלימחל םרוז היה םירוחב לש בר רפםמ .םילועמה

 הירומו הבישיה ישארמ העודי התיה .םױל תועש 10 ודמל

 םינשב הליהקה ײחב •םידומלב הבישיב ךישמהל ןילופ

 תודםומה לשו ינוגראה בצמה רופישל תובר השע 1870—1840

 לש הינשה תיצחמבו ,ןמטוג לארשי להקה שאר ,םײדוהיה

 היהש ,ןמליס ברה לש ובס ,ןמלים ןנחױ ׳ר — ט״יה האמה

 ןקםעו ותליהק גיהנמכ ״רעקינלעימח ןנהױ ׳ר״ תױונכב עודי

 השרוב םינקםעה תפיםאב קיגלימח תא גצײ אוה .ירוביצ

 ידוהי חילשכ רחבנו (1880) היםורב תוערפה ירחא המײקתהש

 תודהיה ישאר תולדתשה םשל ןודנוללו םירפל תאצל היםור

 .היםור תונוטלש ינפב

 האמב קינלימחב םידוהיה בצמ היה תילכלכ הניחבמ

 ׳םיתב ובירחהש תוקילד וצרפ ןהב םינשב טרפ .ביצי יד ט״יה

 הלולסמל ריעה הרזח ךכ רחא המ ןמז םלוא .םינםחמו תױוגח

 תא םײלכלכה םײחב וספת םידוהיה •םידוהיה םג ןכו ,ליגרה

 .הכאלמב םגו הישעת ,יארשא ״דרובחת .רחםמב חתפמה תודמע

 םידחא םידוהי .םיגיראל תשורח תיב הפ םיקה םידוהי רפםמ

 תשורחה תיב תא 1866 תנשב םהידיל וריבעה קינלימחמ

 תא הפ ומיקהש מה .רגזופ ןמלז לש ודוסימ ,יראחוקב םיגיראל

 אל םהיצמאמ תורמל .םײרפכ םיגירא ורציו תשורחה תיב

 ױה הלא םידוהי .1867 תנשב ולםחל וחרכוהו ומײקל וחילצה

 המקוהש ,אפוג קינלימחב םײרפכ םיגירא תײשעת ימזױמ םג

 .הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דע הדבעו םיעבשה תנשב

 1876 תנשב הלודגה הפירשה בקע האב תילכלכ הדירי

 ־והיה ורזח םינומשה תונשב ךא .םידוהיה תוסנרפ תא הםרהש

 ,רחסמב חתפמה תודמע תא שדחמ וםפתו ליגרה לולסמל םיד

 .הכאלמו הישעת ,הרובחת ,יארשא

 ־לימחב ױה ,דקפמ היםור תונוטלש וכרע הב ,1897 תנשב

 ־וחפשמ יגב 4042־ו תוחפשמ ישאר 1618 ,םידוהי 5.660־מ קינ

 29 םע החפשמ ישאר 10 קרו םיקוםע 1563 ױה םהמ .םהית

 ינב 8 םע תוחפשמ ישאר 30 .הקוםעת ירםח םהיתוחפשמ ינב

 .יאבצ תורשב 15 ״דבצק וא היסנפ לע םײח ױה הוופשמ

 4 :םײשפח תועוצקמ ילעב ריעב רבכ ױה וז הפוקתב

 יארשאו רחםמב .םידיקפ השולשו דחא ןיד ךרוע ,םיאפור

 ןוה ילעב ,(18.דחפשמ ינב 1930 םע ,םײאמצע 554 וקםעתה

 30 — הרובחתב ״דחפשמ ינב 232 םע 77 — םיתב ילעבו

 ינב 47) 16 — שדוק ילכ ׳החפשמ ינב 106 םע םײאמצע

 — תואלקח ,(החפשמ ינב 84) 26 — םירומו םידמלמ ,(החפשמ

 .(החפשמ יגב 12) 5

 לש תירפסמה תוחתפתהה יוק תא םיארמ םיאבה םירפםמה

 היםולכואל האװשהב 1939—1765 םינשב קינלימח ידוהי

 .תידוהי־אלה תיללכה

 הנש םיתב םיבשות םידוהי %־ב

(151467 1765 

76.8% 1195 1514 197 1827 

66.6% 2066 3098 1857 

3488 285 1860 

5184 1876 

82.2% 5660 6888 1897 

82 % 7048 8352 1902 

79.9% 6452 8073 1910 

76.8% 5908 6790 1921 

00
 
ס
 

10275 12500 1939 

 ןױבצ ריעל היה 1939—1765 הפוקתה לכ ךשמב ןאכמ

 .עירכמ ידוהי בור םע תידוהי ריע לש

 ירהא) תשדוחמה ןילופב קיגלימחב םידוהיה זוחא ,םנמא

 ־כלכה תױנידמהמו יללכה בצמה ןמ האצותכ הריו ךלה (1918

 תמחלמ ימיבש ןובשחב תחקל םג שי ןכ .םידוהיה יבגל תיל

 ירחא .הילא ורזח אלו ריעה ןמ םידוהי וטלמנ הנושארה םלועה

 הדנק ״דקירמא תוצראל הריגהה תעונת בוש הליחתה המחלמה

 ץורפב תידוהיה היםולכואה התוױה תאז ףא לע .לארשי־ץראו

 .ריעבי היסולכואה ללכמ 80% הינשה םלועה תמחלמ
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 .61 ׳ע ,ו ךרכ ,1934 עשראװ ,עטכישעג ראפ רעטעלב ,טעטש

 .תועפוהז תואצרה םלוא — ןױב (3

 1)1•. !<01118 !<6י^111: 016 1ן1<1611¥61*\זס1£1111£ז6מ 1מ1 2\¥611611 (4

 801ב\^6618011־קס11118011611 01־16£. 008611 1907.

 תובושת ףורצב ״לארשי תנוגע״ : םשב דחױמ רפסב הפפדג ותבושח (5

 .(ו״מרת ,.רשרו) ונמז ילודג לכמ

 72־ו תחא הנש לש ליגה לעמ שםג !132 השעמל ודקפג דקפמב (6

 הלא םימיב גוהגה יפל .!204 דחיב ,תחא הגש ליג תחתמ םידלי

 רלהאמ ר״ד .ורתתסהו דקפמה ןמזב ריעה ךותמ םידוהי וטלמג

 ,״ןרעפיצ ןופ טכיל ןיא ןליופ ןקילאמא ןיא ןדײ* :ןורחאה ורפסב

 ךכו ,241־ב םרפםמ תא ךירעמ — 18 הלבטו 313 ׳ע ,1958 עשראװ

 .שפנ !445 היה םידוהיה רפסמש אצױ

 ירחא ,1678 תנשב זלבו רימדול ,ןישברש תוליהקב בר היה רשא וגב (7

 .טרופופר ריאמ ןב ןמחנ ׳ר ברה

 ב״י ,10 ,את/א ,םילודגה םש ,ב/ם ׳מע וו ,״יפױ תלילכ״ :רציבמד (8

 .3^. 0נבס. 011 ,534—535

 ׳ע ,ח״שת םילשורי תוצרא עברא דעו םקגס :ןירפלײה לארשי (9

 ♦ח״פקת ׳ם ,292—291

 יח״סקת ׳ם ,292—291 ׳ע ,א״דד םקגפ (10

 .ןשיו שדח ןײ קיפמ (11

 יאתמש םרח ילוצג (12

 .ד״כקת ׳ם ,246—245 ׳ע ,א״דד םקגפ (13

 -חאו לשימשס ,ןוטקיט ,ונדורג ד״בא ףםױ ןב עשוהי ׳ר לש ונתח (14

 .״המלש יגיגמ״ו ״עשוהי ינם״ ח״מעב ,אקארקב ד״בא ךכ

 .תיאופר הקידב (15

01*. 168^61* 0811811)8111: 018101*^81 2^66\? \^ 01*86(0\?16 (16 

1 1181 08121111161*211 1304-1868, 01^1(6^ 1936, 11 101X1, 

811*. 267-268, 5/8. 

 .ח״צת ׳ס 86 ׳ע ,שדחה םילזדגה םש (17

 .779 ׳ע ,א״ישת םילשורי ,לארשי ץרא יחולש :ירעי םהרבא (18

 םידוהיה ידיב 179 ןהמ ,תױונח 190 קיגלימחב ױה 1932 תנשב (19

 — (89%) 194 םידוהי ידיב ןהמ ,תױונח 218 ױה 1937 תגשב ,(94%)

 ןיא לטעטש םעגײלק םעגיא לדנאה עשידײ רעד :יקסגישטשעל .י

 .(11 ׳ע .1 רעמונ) 1937 קימאנאקע עשידײ יד : ב ,ןליופ

.7626? 01602x681(1 1 ?1*8111018261( 0\1102^01(1: 1.1021)81 (20 

 ,ס\?16 1765, 0מx60^81(1011 \^ 01*8^1898 7\6)811ס\^ 2*£

8?1*. 9. 



 טאטש רעד ןופ עטכישעג רעד וצ — ריעה תודלותל תורוקמ
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 :ןטנעמוקאך - םיכמםמ

 הסורג יד״ תױדפולקיצניאה ךותמ וטקולש יפכ תױפרגואיב תומישר

 .הקיהרביא הידפולקיצנאו ,הידפולקיצנא לסרבינױ שיאו׳ג /׳סואהקורב

 הבורקה קיגלימח הרײעה לש הדוסי ךיראת לע םיקײודמ םיכמסמ

 ועיגה םה םיגױרוטםיהה תריקח יפל םלוא ,אצמנב םגיא ץליק ריעל

 .יאבוקארק לרנג ידי לע 4522 תנשב הדסונ הרײעה יכ הנקסמל

 הרפסמ םידוהי ױה הרײעה לש םינושארה םיבשײתמה

 תלעב תידוהי הליהק קינלימחב התיה ח״ת תנשב האושה ימיב דוע

 יבחר לכל םינוש תוצונ אוציל בזכא אל םוקמ התיה קינלימה .ץגרא

 תנײצמ ״הידםולקיצנא לסרבינױ שיאו׳ג״ה .היגמרגלו תױנלופה תוגידמה

 8000 הב ױה 1921 תגשבו 85% לש בור דימתמו זאמ היה ריעב יכ

 םידוהיה יכ הידפולקיצנאה תגײצמ כ״ומכ .םירצונ 12סס־כו םידוהי

 תסנכ תיב םהל םיקהל ולכי ןכ לעו ביצי ילכלכ בצמב ױה הרײעב

 .ןילופ לכב ױפױבו ונײנבב ןײטצהש



 קינלעימכ ױא ודײ װפ עטכישעג / רעבלעג .מ ג ר״ד
 (םילשורי)

 אפוג טאטש יד .א
 ץלעק ןײק טריפ סאװ ׳געװ ןטימ ןיא טגיל סאװ קינלעימכ

 .ןליופ ןופ עטכישעג רעד ןיא טנאקאב טוג זיא ,אקסוב ןוא

 טליפשעגפא ךיז טנגעגמוא ריא ןיא ןבאה 1241 ראי ןיא ןיוש

 שיטקאפ זיא ןײלא קינלעימכ .ןראטאט טימ ןפמאק עקראטש

 א ןיא .סעיזאװניא־ןראטאט יד ןגעק גנוטסעפ א ןעװעג

 זעמוקעגראפ זיא סאװ ׳סעדראה עשיראטאט יד ןגעק טבאלש

 זופ גנוריפנא רעד רעטנוא ,1247 ראי ןיא קינלעימכ ײב

 תולײח עשיליופ יד ןראװעג טעטכינראפ ןענעז ,ןאכוטאב

 —עקארק—(שזעימאדגאם) רימזיוצ טיבעג רעצנאג רעד ןוא

 .ןראװעג טקעמעגפא דרע רעד ןופ יװ טעמכ זיא ,װאלצארװ

 ץישטנעל ,זדארעש זיב ןעגנורדעגנײרא ןענעז ןראטאט יד

 רעטנזיוט טפאשנעגנאפעג ןיא טפעלשראפ ךיז טימ ןבאה ןוא

 ןלױפ ןופ ןוא עיזעלש ןופ ןדײ ךיוא םכותב ,רעניוװנײא

 ־ראפ ןבילבעג ןראי רעקילטנעצ ןענעז ןטיבעג עקיזאד יד

 ןטסינאלאק עשטייד ןופ ףליה רעד טימ טשרע ןוא טםיװ

 טשינ זיא׳ס .םיבושי עײנ ןענאטשטנא רעדיװ טראד ןענעז

 ןעװעג ןיוש קינלעימכ זיא הפוקת רענעי ןיא יצ טנאקאב

 .טאטש א

 םלא קינלעימכ טנכײצאב םאװ טנעמוקאד רעטשרע רעד

 ןיא .1551 ראי ןופ טמאטש ,טכער עלאפיצינומ טימ טאטש

 ןופ תולדתשה רעד ףיוא ןראװעג טלײטעגוצ זיא ראי םענעי

 הביבס רעד ןופ רעטיג יד ןוא טאטש רעד ןופ רעמיטנגײא יד

 ־לעװ טיול עיגעליװירפ עכעלגינעק א ,אנבמעד־יקצינשעלא

 יד .טאטש םלא ןראװעג טרעלקרעד זיא קינלעימכ רעכ

 יקצינשעלא ײלאקימ ןוא לעומאס ,טאטש רעד ןופ םרעציזאב

 ןט־16 םעניא .גנולקיװטנא ריא ראפ טגראזעג ליפ ןבאה

 ןביוהעגנא ךיז טאה טנגעג רענעי ןיא ןעװ ,טרעדנוהראי

 ־,,אב־טאטש יד ךיוא ןענעז ,םזיצילאטאקא רעד ןטײרפשראפ

 ־יוטאקא ןא טלעטשעגפיוא ןוא ,םיא וצ ןטארטעגוצ םרעצ

 רעבירא טאטש יד זיא ײז ךאנ .עלוש ןוא עדנײמעג עשיל

 ןעװעג ןענעז עכלעװ ׳סיקםװאכולג יד ןופ םוטנגײא ןיא

 ןטלאהעגפיוא טראד 1689 ראי ןזיב ןבאה ןוא רעניװלאק

 זיא קינלעימכ .עכריק רענעגײא ןא טימ עדנײמעג אזא

 ןוא רעכעלכריק־יטנא רעד ןופ רעטנעצ א ןראװעג שיטקאפ

 עכלעװ ,רענאירא יד ןופ ,ןליופ ןיא גנוגעװאב רעשיליוטאקא

 אד .סעיציזאפ־לסילש עלא טנעה ערעײז ןיא ןטלאהעג ןבאה

 .ןדאניס עלאיצניװארפ ערעײז ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענעז

 ראי ןופ דאניס רעד ןעװעג זיא ,ײז ןופ רעטםטנאקאב רעד

 ־סיד םלא ןראװעג ןבילקעגסיוא זיא סע ןכלעװ תעב ,1644

 ןיא דאנים רעד ךיוא .יקסרעגנעװ יעשזדנא ראינעם־טקירט

 ףיוא טקריװעג קינײװ טשינ טאה 1650 ראי ןופ קינלעימכ

 ןעמאזוצ •ןליופ ןיא רענאירא יד ןופ גנוטײרפשרעדגאנופ רעד

 ךיוא זיא ,ןליופ ןופ רענאירא יד ןופ גנובײרטראפ רעד טימ

 .סענאשטשעימ רעקינלעימכ יד ןופ לײט א ןפאלטנא

 רעבירא קינלעימכ זיא טרעדנוהראי ןט־17 ןופ ףוס םײב

 ןקילאטאק עײרט ןעװעג ןענעז ײז .יקםנאט ההפשמ רעד וצ

 ןיא םזיצילאטאק םעד ןרעקוצקירוצ טימאב ךיז ןבאה ןוא

 ןיא עכריק עשיליוטאק יד טעדנירגעג ךיוא ןבאה ײז .טאטש

 יד ןופ אטעיבשזלע ןוא יקסװאראשזא טײל־לדא יד .טאטש

 ןראפ ןעגנודנעפש עשביה ןבעגעג ןבאה ,סיקסװאדנעבעשזפ

 זיב 1732 ןופ טרעיודעג טאה סאװ ,עכריק רעד ןופ יובפיוא

 עריא בי1יוצ קיטכיװ ןעװעג קינלעימכ זיא שימאנאקע .1787

 טאה טרעדנוהראי ןט־17 ןיא ךאנ .סגבורג־לאטש ןוא רעפוק

 וצ עיסעציאק א ןעמוקאב ןטסינאלאק עשטײד עפורג א

 טשינ זיא ,ןעגנולעג זיא םאד טײװ יװ .םנבורג־לארענימ ןכוז

 םעד ןגעװ ןטנעמוקאד יד ןיא זא ,זיא טקאפ א .טנאקאכ

 טשינ קינלעימכ טרעװ ה״י ןט־18 ןיא ןליופ ןיא יובגרעב

 .טנאמרעד

 ־כיװ א טליפרעד קינלעימכ טאה טרעדנוהראי ןט־18 ןיא

 ןםײרפ טימ ןליופ ןופ לדנאה ןוא רעקראפ םעד ןיא לאר עקיט

 ןוא ,יפ ,ץלאה ,האובת ןופ לדנאה ןיא םרעדנוזאב ,ןזעלש ןוא

 .ןליופ ןײק עירעטבאלאג ןוא ליטםקעט ןופ ריפנײרא

 ןיא םרעדנוזאב ,ה״י ןט־18 ןופ טפלעה רעטײװצ רעד ןיא

 ןענעז ןליופ ןיא ןעװ ,ןראי רעקיצכא ןוא רעקיצעביז יד

 ־עירטםודניא ןלעטשוצפיוא ןעגנואימאב ןראװעג טכאמעג

 ןופ םיטאבעלאב־טאטש יד ךיוא ןבאה ,ןעגנומענרעטנוא

 ןפיוא ןקירבאפ ןלעטשוצפיוא ןעװעג לדתשמ ךיז קינלעימכ

 .װארגנעװ ןוא װאשאטס ןיא סיקסיראטראשט יד ןופ רעטםומ

 זיא — 1795 — ןליופ ןופ גגולײטעצ רעטירד רעד תעב

 ריא רעטנוא ןבילבעג ןוא ךײרטסע וצ רעבירא קינלעימכ

 צריטפאאקעגוצ זיא יז ןעװ ,1809 ראי ןזיב גנוטלאװראפ

 זיב 18נ5 ןראי יד ןיא .םוטנטשריפ ןשיליופ םוצ ןראװעג

 ־אדנאס) רערימזױצ רעד וצ טרעהעג קינלעימכ טאה 1837

 ןראי יד ןיא ,םוטגינעק ןשיליופ ןופ טפאשדאװעיאװ (רערימ

 ןעװעג ןענעז סע .עינרעבוג רעצלעק רעד וצ — 1914—1837

 רעלעירטםודניא ןא ןיא קינלעימכ ןעלדנאװראפ וצ ןוװרפ

 רעטשרע רעד ןיא ךיוא ןעגנולעג טשינ רעבא זיא םאד .טאטש

 ־ץלא רעד ןופ הפוקת רעד ןיא — ה״י ןט־19 ןופ טפלעה

 ץאזנגעק ןיא .ןליופ ןופ גנוריזילאירטסודניא רעקידנםקאװ

 טרעטײרבעגסיוא ןבאה עכלעװ ןליופ ןיא טעטש ערעדנא וצ

 יד זיא ,ןזעװ־יוב סיורג א טלקיװטנא ןוא םיחטש ערעײז
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 ןבילבעג ,קינלעימכ וכותבו ׳טפאשדאוועיאװ רערימזיוצ

 ׳יוזא .גגולקיװטנא רעניימעגלא רעד יבגל קילעטשרעטניה

 עשיליופ יד ןיא ןראװעג טיובעג 1826 ראי ןיא ןענעז ,לשמל

 רערימזיוצ ןיא ןופרעד ,רעזייה עטרעיומעג 204 טעטש

 ־ראפ זיא 1827 ןיא .זיוה אזא ןייא זיולב טפאשדאװעיאװ

 עטרעיומעג 266 יד ןופ ןוא ״דבוטל גנורעדנע ןא ןעמוקעג

 ־עיאװ רערימזיוצ רעד ןיא ןענעז ןליופ ץנאג ןיא רעתיה

 ןיא ,רעתיה עטרעיומעג 11 ןראװעג טיובעג ןיוש טפאשדאװ

 רערימזיוצ ןיא 14 — ןליופ ץגאג ןיא 181 ןופ — 1828

 .טפאשדאװעיאװ

 ־עיאװ רערימזיוצ רעד ןיא טעטש יד ןופ גנולקיװטנא יד

 גנולקיװטנא רעד טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגראפ זיא טפאשדאװ

 טפלעה רעטײװצ רעד ןיא ןיוש רעבא .עיצאקירבאפ רעד ןופ

 עכלעװ ןקירבאפ קינלעימכ ןיא ןעװעג ןענעז ה״י ןט־19 ןופ

 יד ױו ,רעטעברא לאצ עקיטנעק א טקיטפעשאב ןבאה

 ־ףײז א ,עיצקודארפ רעכעלרעי רעםיורג א טימ םעינראבראג

 עשיפראד ןופ ןקירבאפ ןוא טכיל ןופ קירבאפ א ,קירבאפ

 ראפ עטוה א טימ קירבאפ־ןענישאמ א ,ײרעיורב א ׳ןבעװעג

 עכעלטפאשטריװדנאל ראפ טאטשראװ א ןוא ,ףאטשיור

 .םירישכמ

 טשינ טאה 1865—1855 ןראי יד ןיא בצמ רעשיטילאפ רעד

 סאװ ,קינלעימכ ןופ גנולקיװטנא רעד וצ טרעטשעג קיגיױו

 ןטימ תוכײש ןיא ןשינעעשעג יד ןופ ןטילעג ךיוא טאה

 ינאטשםױא ןקיזאד ןתעב .1863 ןופ דנאטשפיוא ןשיליופ

 ןטכאלש ןבארבעגםיוא קינלעימכ ןופ טנגעג רעד ןיא ןענעז

 לארענעג ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא רעלדנעטשפיוא יד ןשיװצ

 ןשיםור ןופ ןעגגולײטפא טימ יקםנילעימכ ןוא קאסאב

 ןביז) װאניארטס ײב 1863 רעבמעװאנ ןט־4 םעד .רעטילימ

 ײב רעבמעװאנ ןט־2ס םעד ;(קינלעימכ ןופ חרזמ־םורד מ״ק

 םעד ;(קינלעימכ ןופ ברעמ־םורד מ״ק 8) אלאקס־אנראט

 יד ןשיװצ טכאלש א ןעמוקעגראפ זיא 1863 רעבמעצעד ןט־9

 א ןגעק אטילאק ןופ גנוריפנא רעד רעטגוא רעלדנעטשפיוא

 ןבאה םע רעכלעװ ןיא אקסנישעשטש־אטוה ןיא קלופ ןשיםור

 1863 ראונאי ןט־20 םעד •ןאזרעפ 250 רעכעה ןעמונעגלײטנא

 .קינלעימכ ןרעבארעד וצ ןעגנולעג רעלדגעטשפיוא יד זיא

 עשילױפ 110 טאטש ןיא ןײרא ןענעז ראונאי ןט־18 םעד

 ־ײרטםע רעד ןופ ןרעטרעזעד עשיליופ סגטםרעמ ,רעטײר

 יד וצ דיז טאה רעטעפש געט יױוצ ןיא ןוא ,ײמרא רעשיכ

 ןסיוטשפא ןכאג .יקסװאמור ראיאמ ןום עפורג יד ןסאלשעגנא

 .שילאק ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעװא ײז ןענעז ןקאזאק יד

 יד טאה ןט־20 ביוהנא ןוא ה״י ןט־19 ןופ ףום ןיא

 ןענאטשטנא ןעגעז םע .טרעטײרבעגסיוא ךיז עירטםודניא

 ,לאטעמ ,לאירעטאמ־יוב ןוא ץלאה ,ליטםקעט ןופ ןקירבאם

 עשידײ ןיא ןעװעג בור׳ס ןעגעז סאװ ,קיפארג ,םעילאקימעכ

 .טנעה

 עירטסודניא רעד ןיא ןענעז 1897 ראי ןוונ גנולײצ רעד טױל

 560 רעבעג־הםנרפ עקידנעטשבלעז סלא טקיטפעשאב ןעװעג

 •ןדײ

 ןעװעג טארטסיגאמ ןופ תוסנכה יד ןענעז 1876 ראי ןיא

 ןקיבלעז םעניא .לבור 2099 — תואצוה יד ןוא ,לבור 3074

 בורח טאה םאװ הפירש עקיזיר א ןכארבעגסיוא זיא ראי

 טנערבראפ ןיטולהל ןענעז׳ם .טאטש עצנאג יד טכאמעג

 יד .ןעיובעג ענעדײשראפ 416 ןוא רעתיה 208 ןראװעג

 153,204 ןפארטאב ןבאה םינינב עטנערבראפ יד ןופ תוקזיה

 .לבור 140,000 — םיצפח יד ןופ ןוא ,לבור

 גנורעקלעפאב יד זיא רעטעפש ראי עכעלטע ןיא טשרע

 .ןבעל שימאנאקע ריא טײנאב רעדיװ ןוא ךיז וצ ןעמוקעג

 קירוצ טאטש יד זיא ןראי רעקיצגײנ ןוא עקיצכא יד ןיא

 ריא ךיוא עבלעז סאד ןוא ,ןםלער עלאמראנ ףיוא ףיורא

 .גנורעקלעפאב עשידײ

 בושי רעשידײ רעד ב

 ןיא ןענאטשטגא זיא קינלעימכ ןיא בושי רעשידײ רעד

 .(21565 ראי

 טאה קינלעימכ ןיא גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ײב

 ןא רעײז ןעװעג זיא הליהק יד זא ,גנונײמ יד טריםגאל

 ןפיוא סאװ ,טקאפ ןפיוא ײברעד דיז טפורראפ ןעמ .עטלא

 ןענופעג ךייא תםנכה תיב ןבענ ךיז ןבאה תורבקה תיב ןטלא

 ןעק׳מ .קירוצ ראי 800 ןופ ןטפירשפיוא טימ תובצמ עטלא

 רעד ףיוא ךיוא יװ ףיורעד ןײז ךמוס קינײװ רעבא ךיז

 טאטש רעד ןופ רעניוװנײא עשידײ עטשרע יד זא ״דרוםמ

 .עינאפש ןופ ןדײ ענענירטנא ןעװעג ןענעז

 רעטשרע רעד טאה טעטש עשיליופ בור ןיא ךעלנײװעג יװ

 ןענופעג ךיז תוליהק ענעמוקעגפיוא־טלא יד ןופ תורבקה תיב

 ךיז קיליװנגײא ןגעלפ ןדײ .תםנכה־תיב ןופ תונכש ןיא

 ןעװעג טשינ זיא םאד .לאטראװק םענעגײא ןיא ןרירטנעצנאק

 ןטצענערגאב םעד תמחמ .ףירגאב רעזדנוא טיול אטעג ןײק

 א רעײז ןעװעג תורבקה תיב רעד קינלעימכ ןיא זיא ,חטש

 ןפיוא תמ ןײא ןײז רבוק טזומעג רעבירעד טאה ןעמ .רענײלק

 רעטאפ ןײז זופ רבק ןפיוא ןוז םעד ,תוחפשמ יד טיול ןטײװצ

 ןדאװעג זיא סאד .רעטומ רעד ןופ רבק ןפיוא רעטכאט יד ןוא

 ןכאנ ןיוש גנאל ןבילבעג זיא סאװ ,גהגמ א טײצ רעד טימ

 ,טײצ רעד טימ .בושי ןשידײ ןופ םוחת םעד ןרעטײרבסיוא

 ןוא גנולקיװטנא רעשימאנאקע ןופ סעצארפ ןטימ ןעמאזוצ

 םיורא בושי רעשידײ רעד זיא ,לדנאה ןופ גנורעטײרבםיוא

 ־םיב ןוא ,טאטש רעד וצ רעמ ץלא לטרעפ־ןדײ םעד ץוחמ

 סענאגארטם ,רעזײה ,ןטפעשעג ןעמונראפ ןדײ ןבאה זײװכעל

 .רעטנעצ־טאטש ןיא ,ןעגנוניוװ וליפא ןוא

 ןביוהעגנא ךיז םעצארפ רעקיזאד רעד טאה קינלעימכ ןיא

 יד ױו םעד ךאנ ,ה״י ןט־17 ןופ טפלעה רעטײװצ רעד ןיא

 ׳ןליופ ןופ ןראװעג ןבירטראפ 1658 ראי ןיא ןענעז רענאירא

 ןבאה ןדײ .קינלעימכ ןיא רעטנעצ רעײז ןופ הז ללכבו

 •ד טימ ןעמאזוצ ןעמארק ןוא רעתיה ערעײז ןעמוגעגרעביא

 ןםקאװעג בושי רעד זיא טלאמעד טניז .סעיציזאס עשימאנאקע

 ־טשיג רעד ןגיטשעגרעביא טאה ןדײ לאצ יד זא ,טיױו יוזא
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 ,תסנכה תיב א טיובעגפױא ןבאה ןדיי .גגורעקלעפאב רעשידיי

 עשירעלטסגיק יד ןופ עגײא יװ ןליופ ןיא טמשעג טאה סאװ

 א ףיוא ראג ,ץאלפ א סרעײז ףיוא טשיג ־־ סעדײבעג

 טשיג םיא טאה םאװ ,ךריק רעשיליוטאק רעד ןופ ץאלפ

 א ראפ ןעגנודראפ טרעײג ,ןדײ וצ ןפיוקראפ טלאװעג

 תיב רעד זיא ןעזסיוא ןײז טימ .(עװאצאלפ) לאצפא ןכעלרעי

 ןײז טימ רעדנוזאב ־־ ךעלנע ןטכיזגיה ליפ ןיא תםנכה

 ןוא ,(3א״מר ןופ תסנכה תיב םוצ ־־ לופאק ןקידכעלײק

 טיובעג זיא ןטימ ןיא רעמעלעב רעד ♦עקארק ןיא לוש־עכיוה

 ןעײטש סע עכלעװ רעביא ןעלקגיװ טכא טימ רעגײטש ןופ

 ,קיטגעמאנרא עלעדײא טימ טצופאב ןלײז עקידרענײטש

 ןענאמרעד סאװ ,הפוקת־סנאסעגער רעד ןופ ןעגגוריצאב

 ןעװעג ןענעז לוש רעד ןיא .(4״ןאעדא״ ןשיכירג־טלא םעד

 .תובישח־טסגוק רעסיורג א ןופ ןתכורפ לאצ עקיטגעק א

 ןעקנאשעג זיא סאװ תכורפ סאד ןעגאמרעד וצ יאדכ זיא טרפב

 ,ה״י ןט־17 ןיא ״םהרבא ףולאה תב לדעװ תרמ״ ןופ ןראװעג

 ןוא םינמיס עלא טימ הפוקת־קאראב רעד ןופ טעברא ןא

 סאד .הפוקת רענעי ןופ ןטײקגײש עשירעלטסניק־זיצערפ

 .אוױג־טסגוק ןכיוה ןפיוא ןזײװ קיטנעמאגרא יד ןוא בעװעג

 תכורפ םאד ןעװעג ךיוא זיא ץפח שירעלטםניק קיטכיװ א

 עברא דעו ןופ סנרפ רעד הגתמב ןבעגעג טאה סע סאװ

 לאקזחי ,ר ןופ רעטאפ רעד ,עדגאל הדוהי ׳ר תוצראה

 טײצ עצרוק א טאה רעכלעװ ״הדוהיב עדוג״ רעד ,עדנאל

 ףיוא ןזײװ םיצפח־טםנוק עקיזאד יד .קינלעימכ ןיא טניוװעג

 הפוקת רעגעי ןיא הליהק רעד ןופ טײקכעלגעמראפ רעד

 ןוא םיגיהגמ עריא ןופ אוױג־רוטלוק ןכיוה ןפיוא ךיוא יװ

 .םישאר

 ןעװעג קינלעימכ זיא טקגופדנאטש ןשיראטאזיגאגרא ןופ

 יגב ןוא םישאר טימ — ןליופ־טלא ןיא תוליהק עלא יװ

 .ץיפש רעד ןיא םיבוט

 םױק ריא ןופ טײצ רעצרוק א ךאב דלאב זיא הליהק יד

 םעגיא ץאלפ ןקיטכיװ א ןעמוגראפ ןוא קידװעעזנא ןראװעג

 ןט־16 םעניא ןיוש טנגעג רענעי ןופ ןבעל ןכעלטפאשלעזעג

 ־לעימכ טאה טקגופדנאטש ןשידנאל־שיראטאזינאגרא ןופ .ה״י

 תסנכה תיבכ ״רעמעלעב״ח
 ןמל ״דפוריאב תידוהיה תוגמאה תורוק

 ־יקה תיתיסנכה תונמאה לש התחירפ תפוקת
 ,17־ה האמ.ר דעו דרפסב ונלש תיטוש
 ־סאלפה תױוגמאל רתױ יבױח סחי ועדי אל
 ןהל וליגש הזמ תדה תא תושמשמה תױט

 .ןילוס ידוהי
 ־ב ךורכ םײתד םימעטמ רײצל רוסיאה
 ױפ ידוהיו תוגומת תישעב המודקה ותנװכ
 הז רוסיא יכ ורבס ,תרוםמה ירמוש ,ןיל
 ,רמולכ ,תיגוליחה תיתונמאה הריציל עגונ
 ־הו יתדה ןחלופב הרושק הנניאש הריציל
 ם״וכע תונױער לכתםמב ררועל ילוא הלולע
 תיתדה תונמאל ןװכתמ הז רוסיא ןיא ךא —
 .הלפתה תיב רואפב הרושקה תונמאל דוחיבו
 רכינ אהי תיתדה תונמאל הז יבױח סחי
 ־תפתה תפוקתב 18־הו 1ל־ה תואמב דוחיב
 תיתיסגכה תולכירדאה לש האלפנה התוח

 /ה תיב לש ימ״גפה טושיקהו תידוהיה
 דוע ונבנש ,םײנלופ תסנכ־יתב םינפו שי
 .וקסרפ ירױצב וטשוק ,16־ה האמה תיצחמב
 לש העיקשה תפוקתב ונבגש ,הלא תםנכ יתב

 המ תדימב ןײדע וכז ,סנסגירה תוגמא
 םיבושחה םײרױצהו םײלכירדאה הישודיחמ

 .וז הפוקת לש
 ײםנכה הינבה לש תױלניגרוא תואמגודכ
 תליהקב תסנכה תיב תא ןײצל שי תית

 .ץליק לילגבש קינלימח
 תא הריכזהש ,תיתיבחה הפיכה הנבמ דבלמ
 תםנכה תיב) םיאבוקארקה תםנכה יתב םינפ
 תיב ״דובגה תםגכה תיב ,א״מרה ש״עש
 ןײטצה (בקעי ׳ר ןב קחצי ש״עש תםנכה
 ־ב הדיחיה תירוקמה ותמ־יבב תסנכה תיב
 ןבא היונבה המיבה .ןילופ יבחר לכב הגימ
 הלש סיםבה תױװזמ ״דנומשל תעלוצמ התיה
 תרוצ ןיעכ ורציש םידומע הגומש ואשנתה
 תומיב ןיב העודי הניאש הרוצ ,ןואידוא
 הנבמו םידומעה .ןילופב תםנכה יתבב ןבאה
 תונידעב ונײטצה ,םהילע ןעשנה תותשקה
 תודובע חורב םײושעה םײםנסנרה םיביטומה

 ♦יטסאלפ רמחחו סבג ״וקױטס״ה

 :ץיבודיוד דוד לש ורפס ןותמ)

 (״םנברוחו ןילופב תסנב יתב*

 לוש רעקינלעימכ רעטלא־רוא רעד ןיא רעמעלעב רעד
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 עשימאנאטיוא עשידײ יד ןופ םאר רעד ןיא טרעהעג קינ

 .רימזיוצ־עקארק הנידמה דעו םוצ ׳ןליופ ןיא סעיצוטיטםניא

 תוליהק יד טרעהעג ןבאה רימזיוצ־עקארק תנידמ רעד וצ

 א ,(שזעימאדנאס) רימזיוצ ׳עקארק טפאשדאװעיאװ רעד ןופ

 רעד ןופ תוליהק לאצ א ןוא ץישטנעל ןוא יװאיוק ןופ לײט

 שזעימאדנאס ןוא עקארק .זלעב ןוא ןםײר טפאשדאװעיאװ

 רעסיװעג א ןיא .הנידמ רעד ןופ רעטנעצ רעד ןעװעג ןענעז

 .עקארק ןופ עינאמעגעה יד טלאפ ה״י ןט־17 ןיא ,םורא טײצ

 טרעװ הנידמה דעו ןיא ףמאק ןכעלרעניא ׳ןרעװש א ךאנ

 סאד .טײהגײא עוױטארטסינימדא־קידנעטשבלעז א עקארק

 בר רעװאקארק רעד .טלײטעצ טרעװ הנידמ רעד ןופ תונבר

 טפלעה רעטײװצ רעד ןיא ןוא ׳הנידמ רעבלאה א ןיא בר זיא

 םלא װאלסישזדאװ רעדא װעשטניפ ןופ בר רעד ןהכמ זיא

 ׳װעשטגיפ ןיא ראפ ןעמוק דעו ןופ ןעגנוציז יד .הנידמ בר

 ןיא .קינלעימכ ןיא םעד ךאנ ןוא עצינפאטם ׳װאלםישזדיאװ

 ־נעמאזוצ ןיא ןעװעג קינלעימכ תליהק יד זיא הנידמה דעו

 17 עקידנגלאפ טימ ןעמאזוצ װאלדיש לילגה דעו ןופ לעטש

 ,(ענרוט) װאנראט ׳דארגימשז ׳װאנאמיר ׳װאלדיש :תוליהק

 ׳אנבאשז ׳אצינשעלא ׳װאנאצאפ ׳אטםאימ־עװאנ ׳עלקוד

 ׳עצינפאטם ׳אצילשיװ ׳איראגאב ׳אװארבמאד ׳װאקאר

 .װאשאטם ׳ץעינאלאפ ׳יקנעווזארוק

 ץא לילגה בר רעד ןענאטשעג זיא דעו ןקיזאד ןופ שארב

 טראציז םאד זיא ה״י ןט־18 ןוא ןט־17 ןיא .לילגה םנרפ

 ךיז רע זיא טראד ןוא קינלעימכ ןיא ןעװעג לילגה דעו ןופ

 ןיד־יקספ ׳תונקת יד .ןעגנוציז ףיוא ןעמוקעגנעמאזוצ ךיוא

 ןופ םיסקנפ יד ןיא ןראװעג ןבירשעגנײא ןענעז תוטלחה ןוא

 זיא ןרעיודאב םוצ ׳הנידמ רעד ןופ םינײד ןוא םישאר יד

 .ןבילבעג טשינ רכז ןײק ײז ןיפ

 טבעלעגכרוד קינלעימכ ןיא ןדײ ןבאה טײצ ערעװש א

 טעטכינראפ זיא הליהק יד .גירק ןשידעװש־שיליופ ןתעב

 יקצעינראשט ןאמטעה ןשיליופ ןופ תולײח יד .ןראװעג

 ןבאה ׳ןדעװש יד ןפלעה ץא ןדײ יד טקידלושאב טאה רעכלעװ

 זיא ײז ןשיװצ .(■ףדײ 150 בורק טכארבעגמוא 1656 ראי ןיא

 .קחצי ׳ר ׳בר רעקינלעימכ רעד ןעװעג ךױא

 ןעמוקעגראפ זיא עכלעװ ׳הנידמה דעו ןופ גנוציז רעד ףיוא

 טקילײטאב ךיוא ךיז טאה ,(1690)ן״ת ראי ןיא קינלעימכ ןיא

 ןום רבחמ ׳םימואת ןרהא ׳ר ׳עקארק ןופ ד״בא בר רעד

 םעד ראפ ץרוק זיא רעכלעװ ,״ןרהא ןשיח״ ןוא ״ןרהא ידגב״

 רע זיא רעירפ) בר רעװאקארק םלא ןראװעג ןעמונעיפיוא

 ןענעז החנמ ךאנ יעםמ תשרפ ׳תבש .(סמראװ ןיא בר ןעװעג

 םיא הביס םוש ןא ןוא רענלעז הינםכא ןײז ןיא ןעמוקעג

 ־קעװא ןוא טריטסערא ׳תױרזכא טימ ןגאלש ןביוהעגנא

 רעד זיא געװ ןפיוא .קינװארטם קיגװאקלופ םוצ ןעמונעג

 רטפנ זיא רע זיב ׳תוחוכ יד ןופ ןלאפעג לאמ עכעלטע בר

 ־ראפ םעד ןעמ טאה ׳קיטנוז ׳סנגראמוצ .געװ ןפיוא ןראװעג

 ׳װעשטגיפ ןײק קינלעימכ ןופ טריפעגקעװא בר ןטקינײפ

 תיב ןפיוא ץיז וצ רבוק םיא טאהעג־ארומ טאה׳מ לײװ

 .קינלעימכ ןיא חורבקה

 גנוציז רעד תעב ןעשעג ךיוא זיא לאפ רעשילרעטםיוא ןא

 ןיא ׳קינלעימכ ןיא ןעמוקעגראפ זיא םאװ ׳לילגה דעו ןופ

 ׳רעמענלײטנא יד ןופ רענײא .(1676) ו״לת תנש ׳זומת שדוח

 ט״י ןיא ןראװעג רטפנ זיא רעװאנאדײק לאומש ןרהא ברה

 .גנוציז רעד תעשב ׳זומת

 עשימאנאטיוא יד ןיא ןביוהעגנא ךיז טאה תומחלמ יד ךאנ

 םעצארפ א ׳הנידמה דעו ןיא טנכערעגנײרא ׳םעיצוטיטםגיא

 דעו םעד ןוא עקארק ןשיװצ ןתקולחמ ןוא ןעגנוטלאפש ןופ

 .ײיפיקת יד ןופ םעיצאניכאמ ׳ןכיורבםימ־טלעג :הנידמה

 װעשטניפ תליהק .עינאמעגעה ראפ תוליהק יד ןשיװצ ףמאק

 םיגבר ןוא דעוה ישאר עריא ןבאה ׳טכאמ יד טפאכראפ מאה

 ןענעז תובוח יד .ןקעװצ ערעײז ראפ םאד טצונעיםיוא

 ־הליהק יד ףיוא טעטםאלעג ןבאה ןרעײטש יד .ןגיטשעג

 ןראפ טגאלקעג ךיז ןבאה ײז זא ׳טײװ יוזא רעדילגטימ

 טריגעלעד 1754 ראי ןיא טאה רעכלעװ אדאװעיאװ רערימזיוצ

 רעד טא ףיוא .עצינפאטם דעו ןופ גנוציז רעד וצ ןראסימאק

 םעד ןרעםעבוצםיוא תוטלחה ןראװעג ןעמונעגנא ןענעז גנוציז

 קינײװ רעבא ןבאה תוטלחה יד .םינינע־טלעג יד טרפב ׳בצמ

 ןעמיוצ לאז םאװ חוכ רעד טלעפעג טאה׳ס לײװ ׳ןפלאהעג

 ןעװ ,1764 ראי ןופ טכיראב ןטיול .םישאר עקידמיפיקת יד

 ־יטםניא עשימאנאטיוא יד ןראװעג טרידיװקיל ןענעז׳ס

 תואצוה ערעײז ראפ ןעמונעג דע־ה ישאר יד ןבאה ׳םעיצוט

 ׳סעטאלז 897,607 ןופ עמוס א — 1763 זיב 1754 ןראי יד ןיא

 ןלעטשוצ טנעקעג ײז ןבאה םעטאלז 541,406 ףיוא זיולב רעבא

 ןבאה 1764 ראי ןיא הנידמה דעו ןופ תובוח יד .תונובשח

 .סעטאלז עשיליופ 338,089 ןפארטאב

 ערעײז ןיא טאהעג ןדײ רעקינלעימכ ןבאה ה״י ןט־17 ןיא

 1632 ןיא .ץלאה ןוא תומהב ׳תואיבת טימ לדנאה םעד טנעה

 ־טלעג עסיורג טריפעגכרוד קינלעימכ ןופ הדוהי חספ טאה

 ןיא םרעדנוזאב ׳ןדיראי ענעדײשראפ ףיוא םעיצקאזנארט

 ןופ טפלעה רעד ןיא ןענעז אפוג קינלעימכ ןיא .גרעבמעל

 ןענעז סע עכלעװ ףיוא ןדיראי ןעמוקעגראפ ה״י ןט־18

 ,ןעיזעלש ןופ ןכוט םמוטנאװק עסיורג ןראװעג טפיוקראפ

 רעפסאמטא יד .טנװײל ןוא קעשאמאדא ׳טעמאס רעשיזיוצנאדפ

 — עטוג א ןעװעג טאטש ןיא ןדײ ראפ זיא געט ענעי ןיא

 ןראי רעקילטנעצ זיא סאװ ׳גנורעקלעפאב יד .עלארעביל א

 יד יװ סעטקעם עשיליוטאק־יטנא ןופ טסולפנײאאב ןעװעג

 ןאד ךיוא ׳האנש־ןדײ וצ הטונ ןעװעג טשינ זיא — רענאירא

 רענאירא ןופ שוריג ןכאנ טאה עכריק עשיליוטאק יד ןעװ

 ןטילעג טשינ ןבאה קינלעימכ ןיא ןדײ .טאטש יד טשרעהאב

 ־רעטנוא יװ ׳גנואיצאב רעכעלטכער ןיא סענאשטשעימ דצמ

 ־ערגאב רעדא הכאלמ ,לדנאה ןיא גנוצענערגאב ןוא גנוקירד

 ענעמוקעג ןוא ענעסעזעגנײא יד ראפ טכער־ןיוװ ןופ גנוצענ

 .דמערפ רעד ןופ

 עקידנגלאפטרעהעגטײצרענעי ןופ ןבעל ןכעלגעט־גאט םוצ

 ענעדײשראפ ןיא גנאלקפא ןא ןענופעג טאה םאװ עטכישעג

 :םירפם

 ןעמאנ ןטימ דײ רעקינלעימכ א טאה ה״י ןט־18 ןופ ףוס
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 ,טרעװ־טסנוק ןכיוה ןופ קיטנא רענעטלעז א

 ־ראי ןט־17 ןיא עכאפע־קאראב רעד ןופ טמאטש

 ,טעמאס םעניורב ןופ טקיטראפעגסיוא .טרעדנוה

 טימ ןטפאהעגסיוא — ןלײז עטבעװעגנײא ײװצ יד

 .םידעפ־רעבליז עטסנײר יד

 ־שירעטםניק טימ תרופכ סאד תכורפ ןרעביא

 ־אנרא טימ טריצאב ןעניורק ײרד עטפאהעגסיוא

 .תוכלמ רתכ ״דרות רתכ ׳הנוהכ רתכ ־ןטנעמ

 ־פאהעגםיוא ףניפ ־תרופכ ןופ לײט רעטײװצ רעד

 סאװ ,שדוק־ילכ עטסאפעגנײא טימ ןציפש ענעט

 .שדקמה־תיב ןיא ןראװעג טצונאב ןענעז

 — תםנכיד תיבב תכורפה
 לוש רעקױלעימכ רעד ןיא תכורפ עקיטנא סאד

 ןוא װאשאטם ןופ יורפ א טימ טאהעג הנותח לװײפ אגרש

 ןרפ םיבורק .ןדנוװשראפ גנילצולפ הנותח רעד ךאנ ראי א

 ןוא ןליופ ןיא תוליהק עלא ןיא טכוזעג םיא ןבאה יורפ רעד

 ןיא .הנוגע ןא ןבילבעג זיא יורפ יד — ןענופעג טשינ םיא

 יד ןגעק ןאעלאפאנ ןופ המחלמ רעד תעב ,םורא ראי טכא

 ןענאטשעגנײא ןענעז עכלעװ ,רענלעז ןבאה ,ןסור ןוא ןםײרפ

 ,טלײצרעד יורפ רעװעשאטס רעד ןופ ןרעטלע יד ןופ זיוה ןיא

 טניד ןוא טדמשעג ךיז טאה קינלעימכ ןופ לוװיפ אגרש זא

 ןטלאהרעד זיא 1799 ראי ןיא .ײמרא רעשיםור רעד ןיא

 רעבירא זיא ןאמ רעד זא ,װאשאטם ןיא העידי א ןראװעג

 דעד זיא ןעגנואימאב ןוא ןשינעכוז עגנאל ךאנ .ןסײרפ יד וצ

 רע .װאשאטם ןײק דמושמ םעד ןעגנערב וצ ןעגנולעג יורפ

 דע זיא ,ןעװ םאװ זיב רעבא טג א ןבעג וצ טגאזעגוצ טאה

 ־רעד םיא ןופ ןענעז טײצ רעסיװעג א ךאנ .קעװא רעדיװ

 ןעמאזוצ גרובסנעגער ןוא ןלעק ןופ װירב ןראװעג ןטלאה

 ־יאפ טג א ןבײרש וצ םינבר יד ראפ האשרה־חוכ א טימ

 ןראװעג ןטלאהרעד רעדיװ זיא םורא טײצ א ןיא .בײװ ץיז

 לװײפ אגרש דמושמ רעד זא ,טנאדנעמאק־קלופ ןופ װירב א

 .טכאלש א תעב ןלאפעג זיא

 :םעלבארפ טרעטנאלפראפ א ןפאשעג טאה לאפ רעד

 םעד ןופ האשרה־חוכ רעד ןופ טײקיטליגטכער יד .1

 .טג ןראפ דמושמ

 ןופ טיוט ןגעװ רידגאמאק ןופ ןגאז־תודע סאד יצ .2

 ״דנוגע יד ןכאמ־וצ־ריתמ גונעג זיא ןא,מ

 רעצינעשזאק םוצ טעדנעװעג ךיז ןבאה ןדײ רעװעשאטם

 הבושת עגנאל א ןבעגעג טאה דיגמ רעד .הלאש א טימ דיגמ

 האשרה הוכ םעד טגעקרענא טשינ טאה רע (א :רעכלעװ ןיא

 .(6טג א יורפ רעד ןבעג וצ ידכ ,גונעג ראפ דמושמ םעד ןופ

 .רידנאמאק־ײמרא ןופ גנורעלקרעד־תודע יד טנעקרענא טאה (ב

 קינלעימכ ןיא ןענעז 1764 ראי ןופ גנולײצ רעד תעב

 רעד טיול .ראי ןײא זיב רעדניק טימ ןדײ 1445 ןעװעג

 רעד ןיא .תושפנ 1132 ןבירשראפ ןענעז גנולײצ רעלעיציפא

 68 ןבירשראפ ןענעז ײז ןופ .תוחפשמ ישאר 265 ןענעז לאצ

 רעטכאפ 2 ,זױהײרב־ריב ג :טקיטפעשאב תוחפשמ ישאר
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 לעב 1 ׳רעמערק 10 ׳רעניױו 1 ,זיוהטאר ןיא זיוהײרב םענופ

 ,רעלקומש 2 ,רעטפעה 1 ׳רעכאמלטיה 4 ׳רעדײנש 9 ״דלגע

 .רעכאמכעקעל א, ײז ןופ 1),רעקעב 4 ,סיבצק 6 ,דימשדלאג 1

 1 ,רעלטאק 1 ,רעיצטכעל 3 ,רעדיזנפײז 1 ,(״שזאקינרעיפ״

 ,טחוש 1 ,שמש 1 ,םינזח 2 ׳בר 1 ,רעכלאק 2 ,רעדניבנײא

 קינדעימ 1 ,רעטכעװ 1 ,ןחדב 1 ,רמזילכ 1 ,םידמלמ 8 ,ןרבק 1

 עײרפ ןיא 20 טקיטפעשאב ןעװעג ןענעז 68 יד ןופ .רעטסעמ

 לדנאה ןיא 10 ,(2%) שדוק ילכ 6 ײז ןופ — (7.5%) ןפוראב

 ,(12.4%) תוכאלמ ילעב 33 ,(0.4%) טראפםנארט 1 ,(3.8%)

 ןדײ יד ןבאה ה״י ןט־18 ןיא .(1.5%) קנעש ןוא טכאפ 4

 ■עילאדאפ ןופ רעדניר טימ לדנאה ןיא קלח ןסיורג א טאהעג

 ןופ ברעמ־םורד ,ץעשאגאלאמ ךרוד ןריפ טגעלפ׳מ סאװ

 ןוא ןםיױפ ראפ לעפ טימ ,(ואלסערב) װאלצארװ ץיק ץלעק

 .האובת טימ ךיוא יװ עיזעלש

 כעיצוטיטסניא עשימאנאטיוא יד ןופ גגורידיװקיל רעד טימ

 טשינ .תובוח ןלאצפא טחמעג ןליופ ןיא תוליהק יד ןבאה

 טאה סאװ עטסנעלק יד וליפא ,הליהק ןײא ץיק ןעװעג

 טשינ זיא םאװ ,תושפנ רעקילטנעצ יװ רעמ טשינ טלײצעג

 הנידמ רעד ןופ תובוח יד .תובוח ןיא ןעקניזראפ ןעװעג

 ןבאה ,טרעהעג טאה קינלעימכ רעכלעװ וצ ,עקארק־רימזיוצ

 288,818 לארטנאק־טכאמ רעד טיול טכײרגרעד ראי םענעי ןיא

 יװ .סעטאלז 34,218 ןופ ךיוה רעד ןיא ןזניצ םולפ סעטאלז

 זיא אפוג קײלעימכ ןופ תובוח יד ןעװעג ןענעז םע םיורג

 ןופ תובוח יד ןיא זא ,רעכיז רעבא זיא סע .טנאקאב טשינ

 ־לעימכ ןופ תובוח יד טגכערעגנײרא ךיוא ןענעז הגידמ רעד

 •קינ

 ןהכמ קינלעימכ ןיא ןבאה ןליופ־טלא ןופ הפוקת רעד ןיא

 רעטצענערגאבמוא רעטנעקדענא טימ םינבר עטמיראב ןעװעג

 .תוכמס

 רעטנאמרעד ןיוש רעד זיא בר רעטנאקאב רעטשרע רעד .1

 זיא ןוא (1656) ז״טת ראפ בר ןעװעג זיא רעכלעװ ,קחצי ׳ר

 ־שיליופ רעד ןיא הליהקה ינב ענײז טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא

 .(7המחלמ רעשידעװש

 ןעװעג זיא ה״י ןט־17 ןופ טפלעה רעטיױוצ רעד ןיא .2

 טשינ רעבא זיא׳ס .םימואת לקנערפ ריאי קחצי ׳ר בר

 .ןראי עכלעװ ןיא יונעג טנאקאב

 הדוהי־רב רזעילא ברה בר ןעװעג זיא 1702 ראי ןופ .3

 ןופ לקינײא ןא ,װעשטניפ ןיא ןריובעג (8(1730—1660

 ־סעװש רעד ןופ םעדײא רעד ,שריה יבצ ברה ,בר רענילבול

 רבחמ לעב ,יזנכשא ןילמעה םהרבא ׳רב השמ בקעי ןופ רעט

 רפםמ תופסוה טימ ןראװעג טקורדעג .״אבר שרדמ״ ןופ

 ןעמאזוצ טקורדעג .ןוז םמהרבא ןופ תופסוה ןוא ״ראות הפי״

 ״װעשטניפ ןופ רזעילא יברה ןופ ה״עת ראי ןום שוריפ א טימ

 םאדרעטםמא ןיא ךיוא רעטעפש ןוא ה״סת רעדא׳ד טרופקגארפ

 תודגא ףיוא שוריפ ,״רזעילא תנשמ״ ןעמאג ןרעטגוא ,1728

 .דומלת ןופ

 ,קינלעימכ ןיא תונבר םאד ןעמונעגרעביא טאה רע רעדײא

 .תוליהק עשיליופ עבעלטע ןיא בר ןעװעג ןיוש רע זיא

 קינלעימכ ןופ רעבירא רע זיא הריטפ ןײז ראפ ראי עכעלטע

 ןופ .עקארק לילג ןופ בר ןעװעג ךיוא ןוא װעשטניפ ץיק

 (1723 ץיגםעי) ״רזעילא קשמד״ טנאקאב ןענעז םירפם ענײז

 ביתכ ןוא ירק ןגעװ ךיוא יװ הרוסמ רעד ןגעװ

 סאװ — קדקדמ א ןעװעג זיא רע .חםונ־ך״נת ןופ

 ןיא םינבר עשילױפ ןשיװצ טײקנטלעז א ןעװעג ללכב זיא

 .1730 ראי ןיא װעשטניפ ןיא ןראװעג רטפנ .הפוקת רענעי

 םיגיהנמ ןיא םיםנרפ יד ןבאה ״רזעילא קשמד״ רפס ןײז

 גנוציז רעד ףיוא ןבעגעג םיא ןבאה ןוא טצעשעג קראטש

 עמוס עסיװעג א לאוועשטיר ןיא א״פת לולא ח״י ןופ דעו ןופ

 .(9_1סרפם סאד ןקורד וצ ףיוא הנידמה דעו ןופ עסאק רעד ןופ

 ןרעװ ןראפ זיא לקעי בקעי ׳רב ףלאװ ןועמש ברה .4

 ,װעשטניפ ןיא הבישי שאר ןוא ןײד ןעװעג קינלעימכ ןופ בר

 ןגעװ) ״םימלשורי תודגא — םימכח דובכ״ רפס ןופ רבחמ

 גרובמאה) ״תיבה דובכ״ (ג״סת גרובמאה ,תודגא רעמילשורי

 רעד ןיא טקילײטאב ךיז ,קינלעימכ ןיא ד״בא ןעװעג .(ז״סת

 .1699 ראי ןיא װאלסאראי ןיא תוצרא עבראה דעו ןופ עיםעס

 המכםה ןבעגעג 1712 — ב״עת ולםכ ׳ז רע טאה קינלעימכ ןיא

 •תבש ףלאװ באז ןימינב ׳ר ןופ ״ןחלושה תרגסמ״ רפס ןפיוא

 .(ג״עת ןילרעב) װעשטניפ ןופ

 והילא ׳ר ןופ ״והילא די״ ת״וש ןיא טנאמרעד טרעװ רע

 ןופ ״לאומש תיב״ ןיא ןוא (ת״וש האמ) ןילבולמ לאומש ׳רב

 ץיז .אדראיפ ןוא װאלדיש ןופ ד״בא יולה לאומש ברה

 ןופ ןוז ,שירעב רכששי ׳ר וצ טארײהעג ןעװעג זיא רעטכאט

 דעו ןופ גיהנמ ןוא סנרפ ,עקארקמ לישעה עשוהי ׳ר ד״בא

 •תוצרא עבראד

 יד טזײװ רוד ןײז ןיא דבוכמ ןעװעג זיא רע טײװ יװ

 םאװ ,תוצרא ׳ד ינבר םילודגה תורואמה ד״כ ןופ המכםה

 ־סיורג)ןליופ ןיא תוליהק יד ןופ ץיפש ןיא ןענאטשעג ןענעז

 ןפורעגנא טרעװ סאװ ,ןילאװ ןוא ןסײר ,ןליופנײלק ,ןליופ

 2)812(1 02161*601ן 216111 8(11)0 86)111 ; שיליופ ןיא

 .(•'״םימכח דובכ״ רפס ץיז וצ

 ןופ ןוז רעד ןעװעג זיא עקלעמש לאומש דוד ברה .5

 רעכלעװ ,װאלדיש ןוא װאקאר ןופ ד״בא ,בײל הדוהי ׳ר ברה

 .(•2לשימעשפ ןופ ד״בא ,קיזײא קחצי ןופ ןוז ןעװעג זיא

 ׳ר םלא טנאקאב ךיוא זיא סאװ שיבײל הדוהי ׳ר רעטאפ ןײז

 סלא ןראװעג ןעמונעגפיוא ג״עת ףום זיא װאלדישמ בײל

 גיהנמ ןוא סנרפ א ןעװעג .לילגה עקארק ןופ ם״ר ןוא ד״בא

 ראי ןיא עקארק ןיא ןראװעג רטפנ .תוצרא עברא דעו ןופ

 .(1713) א״צת

 רעד ־ רעדירב ףניפ טאהעג טאה אקלעמש לאומש דוד ׳ר

 קחצי ׳ר בר רעװאנראט רעד ,עשוהי ׳ר בר רעװעלדיש

 םנרפ ,יכדרמ ׳ר װאטאפא ןופ גיהנמ ןוא םנרפ רעד ,קיזײא

 ןיא ד״בא ןוא בר ןוא לאומש ׳ר װאשאטם ןיא גיהנמ ןוא

 .ףסױ ׳ר — װעשטניפ

 ןיא טקילײטאב ךיוא ךיז טאה אקלעמש לאומש דוד ברה

 ןיא בר ןעװעג ,1728 ראי ןיא א״דד דעו ןופ עיסעם רעד

 .װעשטניפ ןיא ךאגרעד ןוא 1731 זיב קינלעימכ
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 (1729) ט״צת ןושח ׳א רע טאה קינלעימכ ןיא בר קידנעייז

 (1730 קעבסדנאוו) ״ךורב ערז״ רפם ןפיוא המכסה ןבעגעג

 .םיקםופ ןוא ם״ש ןגעװ םישודיח ,יולה ךורב ׳רב םחנמ ןופ

 הדוהי ברה ,רעטאפ ץיז ןראװעג רטפנ זיא 1731 ראי ןיא

 .עקארק ןיא בר ןעװעג טלאמעד זיא רעכלעװ ,װאלדישמ בײל

 רוכב רעד טשינ ןעמוקאב טאה הריטפ ץיז ךאנ תונבר םאד

 תונבר רעד ךאנ זיא רעכלעװ ,עקלעמש דוד ראנ ,עשוהי

 זיא טראד ץפ ןוא װעשטניפ ןיא בר ןעװעג קינלעימכ ןיא

 .עקארק ןײק רעבירא רע

 ןעװעג טשינ זיא םאװ ,רעטומ רעד ןופ האװצ רעד בילוצ

 תקולחמ א ןכארבעגםיוא זיא עשוהי רוכב םעד תבוטל

 דוד ׳ר טריטימארפמאק טאה סאװ ,רעדירב יד ןשיװצ

 אםכ ןופ ןראװעג טקיטײזאב זיא רע זא ,טײװ יוזא אקלעמש

 ד״בא ןוא בר ןראװעג זיא טרא ןײז ףיוא .עקארק ןיא תונברה

 טקידלושאב טאה עשוהי ׳ר .קצולם ןופ םימואת ףסױ קחצי ׳ר

 האװצ יד טשלעפעג טאה רע זא ,עקלעמש דוד רעדורב ןײז

 םיא ןגעק ןגארטעגנײרא רע טאה 1730 ןיא .ןטםניג ץיז וצ

 ןישטראק־יװאנ — אטסאימ־עװאנ טכירעג ןיא עגאלקנא ןא

 ןופ האװצ רעד ןופ גנוקיטעטשאב א ןעמוקאבםיורא טאה ןוא

 זיא רע וװ ,קיגלעימכ ןופ ןירעציזאב יד ,יקסװאראשזאפ יורפ

 געלשעג א וצ ןעגנאגרעד שזא זיא אד .בר ןעװעג טלאמעד

 ־ראפ רעװש זיא עשוהי ׳ר ןכלעװ תעב ,רעדירב יד ןשיװצ

 א ךרוד ןראװעג טקיטעטשאב זיא סאד ןוא ןראװעג טעדנוװ

 ־זיוצ ןיא (םוטרעפער םוםיוו) גנוכוזרעטנוא רעשיגיצידעמ

 טארדעג וליפא טאה עשוהי .1734 ראי ןיא טכירעג רערימ

 ןוא טרילעפא טאה אקלעמש דוד .רעדורב ןײז ןדראמרעד וצ

 ןראװעג ןבירשעג זיא רעטומ רעד ןופ האװצ יד זא ,טהנעטעג

 םיםנרפ ןוא רעדירב עלא ןופ טײהנזעװנא רעד ײב ךעלצעזעג

 יד טימ תחא די טכאמעג טאה עשוהי ןוא ,קינלעימכ ןיא

 הריטפ סרעטומ רעד ךאנ אקלעמש דוד ןלאפאב זיא ,רעדירב

 •ןראװעג לוצינ רע זיא ףםױ שמש ןײז קנאדא ראנ ןוא

 ןיא .װאלדיש ןופ ןראװעג םלענ עשוהי זיא השעמ רעד ךאנ

 ןיא תוצרא עברא דעו ןראפ ןענישרעד רע זיא 1739 ראי

 ןרעה וצ דעו ןופ םינײד יד ןופ טגנאלראפ ןוא װאלצארװ

 ןבאה ײז ןעװ .עקלעמש דוד רעדורב ןײז ןגעק תונעט עניד

 ־טגא רע זיא ,טאטש ןופ ןבירטראפ םיא ןוא טלאװעג טשינ

 .טדמשעג טראד ךיז ץא ןטיאוזעי ןופ רעטםיולק א ןיא ןפאל

 (11ןאבאלאב ריאמ ׳פארפ ןופ ןטנעמוקאד עטקעדטנא טיול

 .לטיט־לדא ןא ןעמוקאב ןעגגואימאב עגנאל ךאנ רע טאה

 טריטימארפמאק טאה השעמ יד .״יקםװאלדיש בוקאי ןאפ״

 ןיא תונבר אםכ םאד טזאלראפ טאה רע ןוא עקלעמש דוד

 רטפנ זיא רע וװ ,עצישאלאשזד ןײק רעבירא ןוא עקארק

 ײװצ טזאלעגרעביא טאה רע .(1751) א״יקת ראי ןיא ןראװעג

 ןיליבאק ןיא בר ןעװעג זיא רעכלעװ ,בײל הדוהי ׳ר :ןיז

 .אקרוט ןיא בר — לדנעמ־םחנמ ןוא ץיופ ײב

 ץפ עקלעמש דוד ׳ר ןקיטײזאב ןופ ןראטאיציגיא יד

 ץא װאנראט ץפ עדנאל לאקזחי ברה ,תונבר־אםכ רעװאקארק

 זיא ,ןליופנײלק לילג ןופ םיאישנ יד ,װעשטניפ ןופ ריאמ

 בר רעװאקארק םלא ןעמענוצפיוא הריטפ ץיז ךאנ ןעגנולעג

 ןעװעג ןא ןאד ןופ זיא עדנאל החפשמ יד .עדנאל קחצי ברה

 ־וצנײא לילג םעד ןיא תוליהק עלא ןיא טריםערעטניאראפ

 רעדעי ןיא .רעדילגטימ־החפשמ ערעיד םינבר סלא ןענעדרא

 טאה בר רעד רעדא בר א ןראװעג רטפנ זיא׳ס וװ הליהק

 יד ןעמענראפ וצ טגראזעג ײז ןבאה ,ןטםאפ ץיז טזאלראפ

 .רעטרע עקידײל

 קינלעימכ ןיא ךיוא אקלעמש דוד ךאנ זיא םורא יוזא

 .םעדנאל יד ןופ רענײא בר םלא ןראװעג ןעמונעגפיוא

 ןבעגעג (1763)ג״כקת רדא א״י טאה עדנאל ףסױ ברה (6

 ןופ ״ארתב ינואג״ ת״וש רפם ןפיוא המכםה קינלעימכ ןיא

 ןוא (1764 אקרוט) װעשטניפ ןופ ןושרג השמ ׳רב והילא ׳ר

 .(1769 עהורםלראק)״תורוד רפס״ רפס ןפיוא ה״כקת לולא ׳ט

 בר ןראװעג זיא עדנאל ףסױ ברה ןופ הריטפ רעד ךאנ (7

 בײל הדוהי ברה בר רעגרעבמעל ןופ ןוז רעד קינלעימכ ןיא

 רעװאקארק ןופ םעדײא — אגניטיא יולה ףסױ ברה ,אגניטיא

 ןיא בר ןעװעג רעירפ זיא םאװ ,עדנאל קחצי ׳ה ד״בא

 ,(1769—1720) אגניטיא ןרהא ׳ר ןופ רעדורב א ,ןיטאהאר

 ןיא 1760 ראי ןופ ןוא װאראװאי ןיא בר ןעװעג זיא רעכלעװ

 יד ןגעק המחלמ עקראטש א טריפעג טאה רע װו ,עשײר

 רבחמ ,קםנעזילמ ךלמילא יבר ןגעק םרעדנוזאב ןוא םידיסח

 .״ךלמילא םעונ״ רפם ןופ

 קינלעימכ ןיא בר ןעװעג ןיוש זיא אגניטיא יולה ףסױ ברה

 ןאראפ זיא ראי םענעי ןופ לײװ ,(1763) ג״כקת ראי ץא

 ,ןוז ןײז .״ארתב ינואג״ ת״וש רפם ןפיוא המכסה א םנײז

 ןופ הריטפ רעד ךאנ בר רעטפא ןעװעג זיא החמש בקעי ׳ר

 .יולה לואש ׳ר ברה

 ׳ר ןופ רעגנעהנא ןא ןעװעג זיא אגניטיא יולה ףסױ ברה

 טקורדעגפא זיא ״תודעה תוחול״ רפם ןיא .ץישעבײא ןתנױ

 .ןידמע בקעי ׳ר טימ תקולחמ רעד ןגעװ וױרב א םנײז

 זיב קינלעימכ ןיא תונברה־אםכ ןפיוא ןםעזעג זיא אגניטיא

 .ה״י ןט־18 ןופ ןראי רעקיצנײג יד

 זיא (ד״נקת בא ט״כ) אגניטיא ברה ןופ הריטפ רעד ךאנ

 .שירעב ׳ר ברה בר רעקינלעימכ םלא ןראװעג ןעמונעגפיוא

 וצ ןביוהעגנא תודיםח טאה ה״י ןט־18 ןופ ףום םײב

 ןיא .ןבעל ןשידײ ןיא ץאלפ ןקיטנעק ץלא ןא ןעמענראפ

 ׳ר ד״בא רעד טקריװעג גנוטכיר רעד ןיא טאה קינלעימכ

 דוד ׳ר דיגמ רעשטירזעמ ןופ דימלת א ,ךאברוא בד םהרבא

 תודלות״ לעב ,אנלופ ד״בא ןהכה ףםױ בקעי ׳ר ןוא רעב

 יד ןעמונעגנא רערעמ אד ךיז טאה רעטעפש .״ףסױ בקעי

 ־ראפ זיא סאוו ,קסנעזילמ ךלמילא ׳ר ןופ הטיש עשידיסח

 ־לעװ ,(םולבםיױו)(12 אפיל ׳ר ןוז ןײז ךרוד ןראװעג טײרפש

 א ראפ טמשעג טאה ןוא קינלעימכ ןיא טניוװעג טאה רעכ

 זיא ״שדחה תורודה רדם״ ןופ רבחמ םעד טיול .תפומ־לעב

 הרות וחקל לארשימ םיברו ,שודקו לודג קידצ״ א ןעװעג רע

 ,(1806) ו״שקת רדא ו״כ ןראװעג רטפג זיא רע .״ױפמ

 םעדײא ןא זיא קינלעימכ ןופ םולבםיױו בײל הירא ׳ר ׳ץז ץיז

 סחנפ ׳ר ןופ לקינײא ,אריפש אבא לאומש ר״ומדא ןופ
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 רפם א די־בתכ ןיא טזאלעגרעביא טאה אפיל ׳ר .רעציראק

 .1903 ראי ןיא טשרע ןענישרעד זיא םאוו ,״קידצל חרוא״

 ןיוש לארשי־ץרא טימ ןדנובראפ ןעװעג זיא קינלעימכ

 ןשיװצ .טרעדנוהראי ןט־19 ןופ טפלעה רעטײװצ רעד ןיא

 ןעװעג ךיוא זיא ,1830 ראי ןיא תפצ ןיא םידיסח עטשרע יד

 טעמתחעג טאה רע .קינלעימכמ ןואגה ןב ףלאװ ןועמש השמ ׳ר

 ןופ ןבואר ׳ר ,םידיסח רעתפצ ןופ חילש רעד סאװ ,וױרב א

 טאה ,קציראפ ןופ ד״בא שודרומ יכדרמ ׳ר ןופ החפשמ רעד

 עפארײא ןײק ןראפעגםיורא זיא רע ןעװ ךיז טימ ןעמונעגטימ

 .(13טלעג ןעלמאז

 לטעטש שידײ ןכארפשעגסיוא ןא .ג
 העפשה רעשידיםח רעד תמחמ זיא ה״י ןט־19 ןיא

 ןלערוטלוק־קיטםײג ןופ יוניש רעקיטנעק א ןעמוקעגראפ

 ףמאק רעקירעיגנאל רעד .ןדײ רעקינלעימכ ןופ ףוצרפ

 ןא וצ טכארבעג ףוםל טאה ,םידיםח ןוא םידגנתמ ןשיװצ

 .תודיםח ןופ ןוחצנ ןטולאסבא

 ןטימ ןביוהעגנא ךיז טאה םידיסח יד ןופ גנוקראטש יד

 זיא רע .עדנאל דוד ׳ר ןופ בר רעקינלעימכ סלא ןעמוק

 טשינ רעדנוװ ןײק ןוא ,יאנק רעםיורג א יװ טנאקאב ןעװעג

 ןראװעג זיא םיא ןגעק םידגנתמ יד ןופ ףמאק רעד סאװ

 ךיז ןקארשעגפא טשינ ןבאה ײז .גאט וצ גאט ןופ רעקראטש

 םיא טלאװעג וליפא ןבאה ,ןעלטימ־ףמאק םוש ןײק ראפ

 סוחי רעד ןוא תונדמל סיורג ןײז .תונברה אסכ ןופ ןצעזפארא

 ןיא ךיוא .ןפלאהעג רעבא םיא טאה עדנאל החפשמ רעד ןופ

 זיב ףמאק רעד טרעיודעג טאה שרױ ןײז ןופ טײצ רעד

 טאה ,תודיסח רעקצאק סאד סרעדנוזאב ,תודיםח םאד ןענאװ

 טפלעה רעטײװצ רעד ןיא .טאטש יד טשרעהאב ןצנאג ןיא

 ןפיוא ןצעזוצקעװא ןעגנולעג וליפא ײז זיא ה״י ןט־19 ןופ

 .ןאמליס קחצי םהרבא ברה — דיםח רעקצאק א תונברה אסכ

 ןוא ״תמא תרות״ לעב רעגײא עלעבײל ׳ר וצ ןראפ טגעלפ רע

 לעב ןופ הריטפ רעד ךאנ .״קדצ ירפ״ לעב ןהכה קודצ ׳ר וצ

 סלא טלאװעג םיא םידיסח רענילבול ןבאה ״קדצ ירפ״

 ןבילבעג ןוא טגאזעגפא רעבא טאה ןאמלים ברה .םוקמ־אלממ

 רעכלעװ ,ןאמליס קחצי םהרבא ברה קנאדא ,קינלעימכ ןיא

 ןלפ רעגײא עלעמהרבא יבר ןופ דימלת א ןעװעג זיא

 ןופ ןראי רעקיצעביז יד ןיא .״הדוהי טבש״ ןופ רבחמ ,ןילבול

 רענילבול ןופ טשרעהאב ןעװעג קינלעימכ זיא ,ה״י ןט־19

 םױק ריא ןופ ףום ןזיב הליהק יד זיא רעטעפש .תודיסח

 ןיא ןתקולחמ ,תונבר ןגעװ תקולחמ ןיא ןאטעגנײרא ןעװעג

 עשידיםח יד ןשיװצ עיצאזילאוױר רעד ןופ טאטלוזער

 .ןילבול ׳רעדנאםקעלא ,װארעשזוא ,ץישזדאמ ,רעג :ךעלביטש

 טשינ טײצ רענעי וצ זיא טנגױ רעד ןופ גנואיצרעד יד

 ײב ״רדח״ ןיא דומיל ןלענאיצידארט ןופ םאר ןופ םיורא

 רעטײװצ רעד ןיא .םישרדמ־יתב יד ןיא ןוא םידמלמ־ארמג

 הבישי א ןראװעג טעדנירגעג ךיוא זיא ה״י ןט־19 ןופ טפלעה

 העש 10 טנרעלעג טאה׳מ עכלעװ ןיא תותיכ ײװצ טימ הלודג

 ןוא תובישי ישאר עריא טימ טמשעג טאה סאװ ,גאט א

 ךםא ןופ םידימלת ןעמוק ןגעלפ קינלעימכ ןײק .םידמלמ

 הרוגממ — 1958 תנשב תםנכה תיכ
 1958 ראי ןיא לוש רעקינלעימכ יד

 ירעלכײפש־האובת א ןיא ןראװעג טלדנאװראס
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 .דומלת הבישי רעקיזאד רעד ןיא ןענרעל ןליופ ןיא רעטרע

 רעד ראפ טעטסײלעג ליפ טאה 1870—1840 ןראי יד ןיא

 רעד טאטש ןיא סעיצוטיטםניא עשידײ ןופ גנוריזינאגרא

 ןופ טפלעה רעטײװצ רעד ןיא .ןאמטוג לארשי להקה־שאר

 ןדפ ןקסע ןוא גיהנמ סלא טנאקאב ןעװעג זיא — ה״י ןט־19

 ,ןאמליס ברה ןופ עדײז רעד — ןאמליס ןנחוי ׳ר הליהק ןײז

 טריטנעזערפער טאה רע .רעקינלעימכ ןנחױ ׳ר סלא טנאקאב

 יד ךאנ עשראװ ןיא גנולמאזראפ־םינקםע רעד ףיוא טאטש יד

 ןראװעג טלײװעגםיוא זיא ןוא (1880) דנאלםור ןיא ןעמארגאפ

 ןוא זיראפ ןײק ןראפ וצ םוטגדײ ןשיםור ןופ חילש םלא

 ײב סרעריפ עשידײ דצמ ץנעװרעטניא ןא ןכאמ וצ ,ןאדנאל

 .ןענאגרא־טכאמ עשיםור יד

 רעקיגלעימכ ןופ עגאל יד זיא טקנופדנאטש ןשימאנאקע ןופ

 ,תמא ,ןעװעג .עליבאטס גונעג א ןעװעג ה״י ןט־19 ןיא ןדײ

 ,רעזײה ליפ ןיא תופירש ןכארבעגסיוא ןענעז םע ןעװ ,ןראי

 ןדײ יד .ךיור ןטימ קעװא ןענעז סרעלכײפש ןוא ןעמארק ןוא

 ןבעל ןשימאנאקע ןיא .ךיז וצ ןעמוקעג קירוצ דיג רעבא ןענעז

 ,רעקראפ ,רחסמ ןיא סעיציזאפ־לםילש ןעמונראפ ןדײ ןבאה

 ךיוא ןבאה ןדײ לאצ א .הכאלמ ןוא עירטםודניא ,טידערק

 רעקיגלעימכ ערעדגא .קירבאפ־ליטסקעט א טלעטשעגפיוא

 קירבאפ־ליטםקעט יד ןעמוגעגרעביא 1866 ראי ןיא ןבאה ןדײ

 .רענזיופ ןמלז ךרוד ןראװעג טעדנירגעג זיא םאװ ,יראכוק ןיא

 קינלעימכ ןיא קירבאפ יד טעדגירגעג ןבאה ןדײ עקיזאד יד

 1867 ראי ןיא רעבא ,ןטנװײל עשיפראד טריצודארפ ןבאה ןוא

 ןענעז ןדײ עקיבלעז יד .ןסילש ןקירבאפ יד טזומעג ײז ןבאה

 ־ליטסקעט רעשיפראד א ןופ ןראטאיציניא יד ןעװעג ךיוא

 טלעטשעגפיוא זיא סאװ ,אפוג קינלעימכ ןיא עירטםודניא

 ־סיוא ןזיב טעבראעג טאה ןוא ראי ןטםקיצעביז ןיא ןראװעג

 .גירק־טלעװ ןטשרע ןופ ךורב

 1876 ראי ןיא ןעמוקעגראפ זיא םאװ הפירש עסיורג יד

 יד ןיא ןיוש רעבא תוסנרפ עשידײ ליפ טכאמעג־בורח טאה

 ־לםילש יד ןעמונראפ קירוצ ןדײ ןבאה ןראי רעקיצכא

 ןוא עירטםודניא ,רעקראפ ,טידערק ׳רחםמ ןיא סעיציזאפ

 .הכאלמ

 ןענאגרא־טכאמ עשיסור יד ןכלעװ ןיא ,1897 ראי ןיא

 קינלעימכ ןיא ןעגעז ,גנולײצסקלאפ א טריפעגכרוד ןבאה

 ־עילימאפ 4042 ןוא תוחפשמ ישאר 1618 ,ןדײ 5660 ןעװעג

 זיולב ןוא טקיטפעשאב ןעװעג 1563 ןענעז ײז ןופ .רעדילגטימ

 ןעװעג ןעגעז רעדילגטימ־החפשמ 29 טימ רעריפ־החפשמ 10

 ־החפשמ 8 טימ תוחפשמ־ישאר 30 ןוא זאלסגנוקיטפעשאב

 ׳הבצק ןופ רעדא ,רוטירעמע ןופ טבעלעג ןבאה רעדילגטימ

 .טסניד־רעטילימ ןיא ןעװעג ןענעז 15 ןוא

 טײלכאפ ןעויעג טאטש ןיא ןיוש ןענעז טײצ רענעי ןיא

 ײרד ןוא טאקאװדא ןא ׳םיריוטקאד ריפ .ףוראב ןעײרפ ןופ

 טקיטפעשאב ןעװעג ןענעז טידערק ןוא לדנאה ןיא .עטמאאב

 ־ראפ .(14רעדילגטימ־החפשמ 1930 טימ עקידנעטשבלעז 554

 232 טימ 77 ןעװעג ןענעז רעציזאב־רעחיה ןוא עכעלגעמ

 ןעװעג ןענעז הכאלמ ןוא עירטםודניא ןיא ׳רעדילגטימ־החפשמ

 ןיא ,רעדילגטימ־החפשמ 1390 טימ עקידגעטשבלעז 589

 — שדוק־ילכ ,רעדילגטימ־החפשמ 106 טימ 30 — רעקראפ

 ־החפשמ 28) סרערעל ןוא םידמלמ ,(החפשמ־ינב 17) 16

 .(רעדילגטימ־ההפשמ 12) 5 טפאשטריװדנאל ;(רערילגטימ

 לאצ יד ןופ סקוװ םעד ףיוא ןזײװ ןרעפיצ עקידרעטײװ יד

 ךײלגראפ ןיא 1939—1765 ןראי יד ןיא קינלעימכ ןיא ןדײ

 :גנורעקלעפאב רעשידײ־טשינ רענײמעגלא רעד טימ

 ראי רעזײה רעניוװנײא (15טנעצארפ ןדײ

1467 1765 

76.8 1195 1514 197 1827 

66.6 2066 3098 1857 

3488 285 1860 

5184 1876 

82.2 5660 6888 1897 

82 7048 8352 1902 

79.9 6152 8073 1910 

76.8 5908 6790 1921 

80 10.275 12.500 1939 

 רעצנאג רעד ןיפ ךשמ ןיא זא ׳ןעעז וצ זיא םעד ןופ

 ןבארפשעגםיוא ןא טאהעג קינלעימכ טאה 1939—1765 הפוקת

 .טײהרעמ רעשידײ רעקידנדײשטנא ןא טימ רעטקאראכ ןשירײ

 ׳תמא ׳טאה (1918 ךאנ)ןליופ םעײנ םעניא טנעצארפ רעד

 רענײמעגלא רעד ןופ טאטלוזער ןיא ןלאפ ןיא ןטלאהעג

 קיטילאפ רעשימאנאקע רעטעדנעװעגנא רעד ןופ ןוא עגאל

 .טכארטאב ןיא ןעמענ ךיוא ײברעד רעבא ףראד׳מ •ןדײ יבגל

 ןופ ןפאלטנא ןדײ ךסא ןענעז גירק טלעװ ןטשרע ןתעב זא

 רעד ךאנ ןוא ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןוא טאטש רעד

 ,עקירעמא ןײק גנורעדנאװםױא ןא ןביוהעונא ךיז טאה המחלמ

 .לארשי־ץרא ןוא עדאנאק

 ןופ ראי ןיא גנורעקלעפאב עשידײ יד טאה ןגעװטסעדנופ

 60 עצנאג טכײרגרעד גירק־טלעװ ןטײװצ ןופ ךורבםיוא

 .גנורעקלעפאב רענײמעגלא רעד ןופ טנעצארפ

 .לס ןוא 69 טלאפש עז — תורעה



 קינלעימכ ױא הליהק עשידײ יד / קנורט היעשי
 (קימאנאקע ןוא גנורעקלעפאב) טרעדנוהראי וט־19 ױא ״יי־יײ

 ריפנײרא .1

 טשינ יונעג ױא קינלעימכ ןיא טצעזאב ךיז ןבאה ןדײ יד ןעװ

 ןגעװ ץיטאג־םירוקמ עטנאקאב טציא זיב עטםטלע יד .טםוװאב

 ןענאד ןופ רעבא (11565 ראי ןופ טמאטש קינלעימכ ןיא ןדײ

 ראי םענעפורעגנא םעד ןיא טשרע זא ׳ןעגנורדעג טשיג זיא

 .טאטש רעקיזאד רעד ןיא טצעזאב ןדײ ךיז ןבאה

 ןטלא ןפיוא ןעגעז הרוסמ רעטרילארטנאק טשינ א טיול

 ןענאטשעג ,לוש רעד ןבעל ןענופעג ךיז טאה םאװ ׳םלוע־תיב

 רעד זא ,טקאפ רעד .(2״קירוצ ראי 800 ןופ״ תובצמ עראבזעל

 ןיא ןגעלעג ןיוש ה״י ןט־19 ןיא זיא תורבקה־תיב רעטלא

 א וצ טנורג ןטםעפ א טיג לוש רעד ןופ תונכש רעטנעאנ

 א ןופ ךשמב ךיז טאה לטרעפניוװ רעשידײ רעד זא ,הרעשה

 פוצ גנוטכיר רעד ןיא טײרפשעגסיוא רעטרעדנוהראי ראפ

 רעכיז לאמא זיא םאװ רעטצעל רעד זא יוזא ,םלוע־תיב ןטלא

 ןענופעג טײצ רעד טימ ךיז טאה ,ןצענערג ענײז ץוחמ ןגעלעג

 .רעטנעצ ןיא

 ןוא ןט־17 ןיא הליהק רעקינלעימכ יד זיא לענאיצאזינאגרא

 ןופ ןצענערג יד ןיא ןםאלשעגנײא ןעװעג טרעדגוהראי ןט־18

 לילגה־דעו ןופ ןעגנוציז יד ןוא לילג רערימזיוצ־רעװעקארק

 .קינלעימכ ןיא ןעמוקראפ טפא ןגעלפ

 טעמכ הליהק יד זיא המחלמ רעשידעװש־שיליופ רעד תעב

 ־אלירעג םיקצענראשט ןאמטעה םעד .ןראװעג בורח ןצנאג ןיא

 ־יגלעימכ רעד ןשיװצ טעליוקעגסיוא 1656 ןיא ןבאה סעדנאב

 .(3תושפנ ןסס ךרעב גנורעקלעפאב רעשידײ רעק

 ןזפ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןוא ןט־16 ןיא זיא קינלעימב

 רעמערטםקע רעד ןופ רעטנעצ א ןעװעג טרעדנוהראי ןט־17

 םענעפורעג יוזא ןופ — םזיטנאטסעטארפ ןשיליופ ןופ גנוטכיר

 ־קעס רעד ןופ ה״ד .םזינאיראטיגירט־יטנא רעדא ,םזינאירא

 רעד ןיא טבײלגעג טשינ טאה םאװ ,גנוטכיר רעשיטגאט

 רענאירא יד יװ םעד ךאנ .טײקינײאײרד רעד ןופ טײקכעלטעג

 ךיוא טאה ןליופ ןופ ןראװעג ןבירטראפ 1658 ןיא ןענעז

 ־עקלעפאב רעשיטאטש רעד ןופ לײט א ןריולראם קינלעימנ

 יד ןופ עטזאלראפ רעזײה יד ןעמוגראפ ןבאה ןדײ .גנור

 א טאה סאװ ,טאטש רעקיזאד רעד ןיא זבאה ײז .רענאירא

 ,םזיטימעסיטגא ןשיליוטאק ןופ טסוװעג טשינ טײצ עגנאל

 .ןטײקירעװש ןײק ףיוא ךיז ןצעזאב רעײז ןיא ןפארטעגגא טשינ

 ןעגנוצענערגאב ןופ טסוװעג טשינ לאמ ןײק אד ךיוא ןבאה ןדײ

 .טכערניװו רעײז ןיא

 הליהק רעקינלעימכ יד טאה 17.55 ןוס גגולײצ רעד טיול

 ־גױז ץוח) תושסנ 1467 לעיציסא טלײצעג הביבס ריא טימ

 רעדניקגיוז יד ךיוא קידנעגכערוצ .(ראי ןײא זיב רעדניק

 .תושפנ 1550 ךרעב ןופ לאצ א ךיז טמוקאב

 זיא 1795 ראי ןיא ןליופ ןופ גנולײטעצ רעטירד רעד תעב

 יד .טפאשרעה רעשיכײרטסע רעטנוא רעבירא קינלעימכ

 רעד ןעװ ,1809 זיב ןטלאהעגנא טאה עיצאפוקא עשיכײרטסע

 זיא (״עיצילאג־ײנ״) הקולח רעטירד רעד ןופ חטש רעצנאג

 .םוטנטשריפ רעװעשראװ ןיא ןראװעג טרעדילגעגנײא

 רעד ןופ לײטדנאטשאב א ןראװעג קינלעימכ זיא 1815 ןיא

 ־םערגנאק ג״א םענעפאשעג־ײג ןיא טפאשדאװעיאװ רערעמזיוצ

 — ןטפאשדאװעיאװ יד ןופ ןפאשפא ןכאנ ,1837 ןיא ןוא ,ןליופ

 .עינרעבוג רעצלעק רעד ןופ

 רימ ןלעװ ריפנײרא ןשיראטםיה ןצרוק ןקיזאד םעד ךאנ

 ־טפאשטריװ ןיא עשיפארגאמעד יד ןעלדנאהאב םוצ ןײגרעביא

 ןיא גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ ןשינעטלעהראפ עכעל

 .טרעדנוהראי ןט־19 ןופ ךשמב קינלעימכ

2. 
 רעד ןופ םקוװ םעד טױױו (1 ׳מונ) עלעבאט עקידרעטיױו יד

 ןיא ןוא ןט־19 ןיא קינלעימכ ןיא גנורעקלעפאב רעשידײ

 .טרעדנוהראי ןט־20 ןופ לטרעפ ןטשרע

 1 ׳מונ עלעבאט

 ןדײ לאצ %

 ענײמעגלא

 גנתעקלעפאב

 ראי

 — 1765 1.550 —י

 (הביבס רעד סיזמ

65.9 1.195 1.812 1827 

76*8 2.277 2.978 1856 

83*9 6.578 7.844 1893 

82*2 5.660 6.888 1897 

18*2 6.602 8.440 1909 

19*9 6.452 8.073 1910 

76.8 5.908 6.790 1921 

 ־רעביא ןא טימ טאטש א ןעװעג קינלעימכ זיא ןעז רימ יװ

 ־ראי ןט־19 ןופ ףום םײב טאה םאװ ,בור ןשידײ ןקידנגעװ

 .גנורעקלעפאב רעצנאג רעד ןופ 1 יװ רעמ ןפארטאב טרעדנוה

 ־עלקראפ טנעצארפ רעד ךיז טאה טרעדנוהראי ןט־20 תליחת

 רעק־20 יד זיב טאה גנורעקלעפאב עשידײ יד רעבא ,טרענ

 \ יװ רעמ ןפארטאב ץלא ךאנ טרעדנוהראי ןקיזאד ןופ ןראי
 .םרעניוװנײא עשיטאטש עלא ןופ

 רעד ןיא גנאגקירוצ א רימ ןריטנאטםנאק ןדאירעפ יױוצ ןיא
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 ןוא 1897—1893 ןשיװצ (1 5 גנורעקלעפאב ׳דיי רעד ןופ לאצ

 זיא דאירעפ ןטשרע םעד ןופ ךשמב .1921—1909 ןשיװצ (2

 ה״ד תושפנ 918 טימ טולאסבא זלאפעג גנורעקלעפאב ׳דײ יד

 694 טימ — דאירעפ ןטיױוצ םעד ןופ ךשמב ןוא ,14% טימ

 גנורעקלעפאב ׳דײ רעד ןופ גנאגקירוצ רעד .(10.5%) תושפנ

 ףראד (1914 זיב) ןטיגשפא־טײצ ײװצ ענעפורעגנא יד ןיא

 םיל־רבעמ עיצארגימע רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןרעװ ןבירשראפ

 ןוא עיצארגימיא יד טאה גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד ײב)

 א ןעמונעגוצ 1921—1909 ןופ ךשמב ןשינעעשעג־המחלמ יד

 882 ףיוא 1838 ןופ ןלאפעג זיא יז — טנעצארפ ןרעםערג ליפ

 דעטײװצ א ןעמוקעגוצ ןיוש זיא 1914 ןופ בײהנא .(48% —

 רעד ןופ ןתױנערופ יד — ראטקאפ רעוױטאגענ קראטש

 ןא רעדיװ ךיז טבײה 1918 ךאנ .המחלמ־טלעװ רעטשרע

 םאװ ,(לארשי ץרא ןײק ךיוא ןדײ ײב) םיל־רבעמ עיצארגימע

 ,רעשידײ רעד ןופ ײם לאצ יד ךיז טאה טאטלוזער ריא ןיא

 .טרענעלקראפ אליממ גנורעקלעפאב רעשיליופ רעד ןופ ײס

 רעלענאיסעפארפ רעד וצ ץיגרעביא טציא ןלעװ רימ

 ןופ ףוס םײב גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ רוטקורטס

 .טרעדנוהראי ןטלדנאהאב

 יד זיא 0*1897 ןופ גנולײצ־םקלאפ רעשיםור רעד טיול

 גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ רוטקורטם עלענאיםעפארפ

 .2 ׳מונ עלעבאט עטשרעטנוא יד טזײװ סע יװ אזא ןעװעג

 2 ׳מונ עלעבאט

 י^ס
 ס'*'

1- 

 ס |

 יס

4- 
 £ פ
^ 0 

£ 5 

 עפורג עלענאיסעפארפ

 טידערק ןוא לדנאה .1 554 1930 2484 43.9

 ירטםודניא ןוא הכאלמ .2 589 1390 1979 35.0

 רקיעב) טפאשרעניד .3

 (רעניד־זיוה 262 172 441 7.7

 ןוא ןטםילאטיפאק .4

 םיתב־ילעב 77 232 309 5.4

 טראפסנארט .5 30 106 136 2.4

 רערעל ,םידמלמ .6 26 84 110 1.9

 שדוק־ילכ .7 10 47 57 1.0

 טעברא־דרע .8 5 12 17 0.3

 םיריוטקאד ,ןטאקאװדא .9 5 15 20 0.4

 עטמאאב .10 5 9 14 0.3

 הקדצ ןופ ןוא ןטירעמע .11 30 8 38 0.6

 גנוקיטפעשאב ןא .12 10 29 39 0.6

 (רעטילימ ןיא) ערעדנא .13 15 1 16 0.5

 ה ״ם 1618 4042 5660 100.0

 ׳דײ רעד ןופ 35% ןבאה עלעבאט רעד ןופ ןעעז רימ יװ

 עפאנק ןוא עירטםודניא ןוא הכאלמ ןופ טבעלעג גנורעקלעפאב

 רעטנעצארפ עכעלטינשברוד יד .טידערק ןוא לדנאה ןופ 44%

 רעצלעק רעצנאג רעד ןיא גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ראפ

 ןוא הכאלמ ראפ :ןעװעג ראי םעד ןיא ןענעז עינרעבוג

 — טידערק ןוא לדנאה ראפ ןוא 27.9% — עירטםודניא

48.1%. 

 ןופ רוטקורטם יד טזײװ (3 ׳מונ) עלעבאט עקידרעטײװ יד

 .לדנאה ןשידײ

 3 ׳מונ עלעבאט

0 
£3 

 , , •־י*

•— 

 י0 ס
 £8 ס^־

 ימ:

 _נ

1- 

 י^=ג
 ^ 1פ

£3 £3 

6 
 ם*

 -> ו—ו

 י^: י=ן

 לדנאה ןימ

 1. ןטקודארפ .שטריװדנאל 231 759 990 41.6

 2. לדנאה־יפ ןוא האובת 92 319 411 16.6

 3. גראװרעטופ ,רעדעל 55 222 277 9.9

 4. גנוצײהאב ,לאירעטאמיוב 49 205 254 8.8

 5. םיצפח־בוטש ןוא לאטעמ 26 85 111 4.9

 6. םישובלמ ןוא ליטםקעט 34 129 163 6.2

 7. םרעלקעמ 16 74 90 2.9

 8. רעריזיוה 11 33 44 1.9

 9. תואקשמ 11 27 38 5.3

 ערעדנא .10 29 77 106 5.3

 ה״ם 554 1930 2484 100.0

 טימ לדנאה רעד טאה עלעבאט רעד ןופ ןעעז רימ יװ

 ןטםקיטכיװ םעד ןעמונראפ ןטקודארפ עכעלטפאשטריװדנאל

 ־ריװדנאל טימ רעלדנעה יד — רחסמ ןשידײ םעניא טרא

 רעכעה ןפערטאב יפ ןוא תואובת ,ןטקודארפ עכעלטפאשט

 זיא םאװ ,לדנאה א ןעװעג זיא סאד .רעלדנעה עלא ןופ 58%

 ןיד ןוא ףראד ןטימ ןדנובראפ טקעריד ןעװעג בור יפ לע

 יד ןעײג טרא ןטײװצ ןפיוא •רעיופ םעד — טנעצודארפ

 ןפיוא ,(10% עפאנק) גראװרעטופ ןוא רעדעל טימ רעלדנעה

 עפאנק) ןלאירעטאמ־ץײה ןוא — יוב טימ םירחום יד ןטירד

 ןעמארק־עיצקעפנאק ןוא־טינש יד ןטרעפ ןפיוא ןוא (9%

(6.2%). 

 ־ארפ רעד ןופ רוטקורטם יד ןעלדנאהאב טציא ןלעװ רימ

 עטשרעטנוא יד .עירטםודניא ןוא הכאלמ 5 עפורג רעלענאיםעפ

 רעקיזאד רעד ןופ גנולײטרעדנאנופ יד טתױו (4 ׳מונ) עלעבאט

 .ןכאם ענעדײשראפ ןיא עפורג
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 4 ׳מונ עלעבאט

 ׳ס
 ג

 יסי 8

 _ו

 —ו _

143 ^ 
£ ^ 
£3 £3 
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 (—־
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 ךאפ

 עירטסודניא־ליטסקעט 49 65 114 84

 עירטםודניא־דײלקאב 251 559 810 42.7

 ןום גבוטעבראאב

 ןפאטש עשינאגרא 83 180 263 14.1

 עירטסודניא־ץלאה 63 138 201 10.7

 עירטסודניא־רעגרעד 59 173 232 10.1

 עירטסודניא־יוב 25 64 89 4.4

 עירטסודניא־לאטע/נ 11 34 45 1.8

 עירטםודניא עשימעכ 9 38 47 1,5

 עירטסודניא עשיפארג 10 28 38 1.6

 ,סרעריזירפ) ענעיגיה

 (לאנאסרעפ ׳דעמ 21 64 85 3.5

 ןרעליװױ ,רעכאמרעגײז 4 18 22 0.6

 ערעדנא 4 29 33 0.6

 ה״ס 589 1.390 1.979 1.00.0

 עלא ןופ 40% רעכעה ןענעז עלעבאט יד טזײװ סע יװ

 ןעמונראפ ןעװעג עירטסודניא ןוא הכאלמ ןיא עטקיטפעשאב

 ־ראאב רעד ןיא — 14% רעכעה ,עשזנארב־דײלקאב רעד ןיא

 ־ץלאה רעד ןיא 11% עפאנק ,ןפאטש עשינאגרא ןופ גנוטעב

 ־טםודניא־רענרעד רעד ןיא 10% ןופ רעמ סעפע ,עירטסודניא

 תוכײש ןיא .עשזנארב־ליטסקעט רעד ןיא 8% רעכעה ןוא ,עיר

 םעד ןענאמרעד וצ יאדכ זיא עירטםודניא־ליטםקעט רעד טימ

 ־רעביא ןדײ רעקינלעימכ ראפ א ןבאה 1866 ראי ןיא זא טקאפ

 ףראד ןיא רענזאפ ןמלז ןופ קירבאפ־ךוט עטםוװאב יד ןעמונעג

 טאה סאװ ,(1828 ראי ןיא טעדנירגעג ,קסוטלופ ןבענ) יראכוק

 ־עגסיוא ןוא ,טנפעעג רעדיװ טאהעג רעירפ ראי א טימ ךיז

 טשינ לאמ סאד ךױא טאה יז רעבא .ך ט ןשירעיופ טעברא

 .טכאמראפ ךיז םורא ראי א ןיא ןוא םױק ןגנאל ןײק טאהעג

 .(5רעטעברא עשידײ ראנ טקיטפעשאב טאה יז

 ־שימאנאקע ןשיװצ ןשינעטלעהראפ יד ןכײלגראפ רימ ןעװ

 ־סעפארפ עדײב ןיא רעדילגטימ־סעילימאפ ןוא עקידנעטשבלעז

 רעד ןיא זא רימ ןעעז ,(הכאלמ ןוא לדנאה) סעפורג עלענאי

 ־נעטשבלעז־שימאנאקע ןײא ףיוא םיוא טלאפ רעלדנעה עפורג

 2.4 עירטםודניא ןוא הכאלמ עפורג רעד ןיא ןוא 3.5 ןקיד

 רעירם רעדניק ןענעז תוכאלמ־ילעב ײב ־ רעדילגטימ־ההפשמ

 זא ,ןא ןעמענ רימ) םירחוס ײב יװ קידנעטשבלעז ןראװעג

 .(ךײלג םעפורג עדײב ןיא ןעמ טאה טלדניקעג

 ףוס םײב ןדײ רעקינלעימכ ײב תוםנרפ ערעדנא ךײש סאװ

 ־יפל םעד ןכײרטשוצרעטנוא יאדכ זיא טרעדנוהראי ןט־19 ןופ

 262 — רעניולגאט ןוא טפאשרעניד טנעצארפ ןםיורג ךרע

 ־בײװ ןופ טפאשרעניד יד טפערטאב ײברעד ,(7.7%)ןאזרעפ

 רעקיזאד רעד ןופ 70% עפאנק (ךעלדײמ־טסניד) ןימ ןכעל

 רעצלעק רעצנאג רעד ראפ) עפורג רעלענאיסעפארפ רעצנאג

 רעקיזאד רעד ןופ % רעכעלטינשכרוד רעד זיא עינרעבוג

 .(7.ס% עפמג

 — סרערעל ןוא םידמלמ לאצ יד ןגעקאד זיא ןײלק ךרע יפל

 ייז ןפערטאב תוחפשמ יד טימ ןעמאזוצ םאװ ,26 לכה־ךם

 ךאװש רעײז .גנורעקלעפאב ׳דײ רעצנאג רעד ןופ 2% עפאנק

 סעיםעפארפ עײרם ג״א עפורג יד טריטנעזערפער ךיוא זיא

 םירױטקאד ריפ ןוא טאקאװדא ןײא לכה־ךס :עטמאאב ןוא

 םאװ ׳ןאזרעפ ײרד ןוא (יורפ 1 ײז ןשיװצ ,רעשדלעפ רעדא)

 ־הכולמ רעד ןיא טקיטפעשאב ןעװעג ןענעז ײז ןופ ײװצ

 ־עטקאראכ רעלופ רעד וצ .(טכירעג רערא) עיצארטסינימדא

 רעשידיי רעד ןופ רוטקורטס רעלענאיםעפארפ רעד ןופ קיטס־׳ר

 טרעדנוהראי ןט־19 ןופ ףום םײב קינלעימכ ןיא גנורעקלעםאב

 ןענעז ןראי רעק־70 יד ןיא ןיוש זא ןבעגוצ ךאנ ןעמ ףראד

 1876 ראי ןיא — םעינראבראג ןופ רעמיטנגײא ןעװעג ןדײ

 45 טקיטפעשאב ןבאה סאװ סעינראבראג 6 ןעװעג אד ןענעז

 ןפארטאב טאה עיצקודארפ עכעלרעי רעײז ןוא רעטעברד

 4 יד — ךוט ןשירעיופ ןופ ןקירבאפ ןופ ןוא — ׳בור 9.496

 ־עברא 37 טקיטפעשאב ראי םענעפורעגנא ןיא ןבאה ןקירבאפ

 .׳בור ד.325 ןופ עיצקודארפ א טימ רעט

 ןעװעג 1897 ןיא זיא דײ 1 ראנ וא ןבעגוצ ךאנ ףראד ןעמ

 םאװ ײב ןבעגעגנא טשינ) סנבורג־לארענימ ןיא טקיטפעשאב

 טשינ טנעצארפ רעד זא ןוא (גנוקיטפעשאב טרא ןא ראפ

 ךרע־יפל זיא עיםעפארפ רעטמיטשאב א ןא ןוא עטקיטפעשאב

 רעצנאג רעד ןיא — (0.6%) תוחפשמ 10 ה״ס — רענײלק א

 ־ארפמוא ןופ טנעצארפ רעכעלטינשכרוד רעד זיא עינרעבוג

 רעשידײ רעד ײב רערעםערג ליפ א ךאפ ןא ןוא עוױטקוד

 .6.0% טפערטאב רע .גנורעקלעפאב

 בורח טאה םאװ ,1876 טסוגיוא ןט־2 ןופ הפירש עסיורג יד

 טנערבראפ טלאמעד ןענעז סע — טאטש עצנאג יד טכאמעג

 לראטש טאה — םינינב ענײלק 416 ןוא רעזײה 208 ןראװעג

 גנורעקלעפאב רעד ןופ בצמ ןש־מאנאקע םעד ןםירעגרעטנורא

 קירוצ ךיז טאה קינלעימכ זיב ןראי ןעמונעג טאה םע ןוא

 יד ףיוא ךעלטפאשטריװ טלעטשעגקירוצ ןוא טיובעגפיוא

 .(6סיפ

 תורעה
 ןיא ןדיי ןגעװ תועידי עטםטלע יד״ :ןאמדלעפ רזעידא (1

 ראפ רעטעלב ןוא ״טרעדנוהראי 16־14 .טעטש עשיליופ

 .66 ׳ז ,1 דנאב ,1934 ,עטכישעג

 קינלעימכ טאטש רעזנוא דימת־רנ א — ןורכזה רפם (2

 .7 ׳ז ,ביבא־לת .(טקעפםארפ)

 1*01113 1ו6¥1!1. 1)16 נ\1<1611\ז61י£ס1£1111£611 111 2^611611 (3

 3011\76<118011-קס11118011611 1£1*16£0• !?03611, 1901, ]!. 5.

 ?61,\ז8׳^3. \׳8601נ3110118,721 1)61*61)18 1118361611,721 ?088181*01 (4

 !!)!!)©זגג, 1897, \ז. 58.

 ןיא 1914—1772 ןופ ןליופ ןיא ןדײ יד :יקצאש בקעי (5

 .635 ׳ז ,194 ,קראי־ױנ ,״ןליופ ןיא ןדײ״ ךובלמאז

 81ס>¥1111* §ז60§1*8£10211^ 1^1*ס1681\^8 ?ס181*16£0, \ז. 1, 1878. (6



 קינלימחב תודיסחה תעונת תורוק / י־חשג.ש.מ

 ירושג .ש .מ

 (םילשורי)

 תישארב תפוקת .א

 ךשמב ורבע ץליק זוחמבש קינלימח הקיתעה ריעה לע

 תוסײג םע תוברקהמ לחה ,םינושו םיבר םיקבאמ תורוד

 תוביצי רםוח לע םמתוח תא ועיבטהש ,1241 תנשב םירטטה

 הא םג ףרצל שי הלא םיקבאמל .ריעב הלכלכה ײח לש

 ,הידגנתמ ןיבל תודיסחה דוסי תישארמ להנתהש לודגה קבאמה

 לחה ידוהי בושי הכותב הםלכיאש קינלימח לע החםפ אלש

 .1565 תנשמ

 האמהמ ךא ,קינלימחב ידוהיה בושיה תישארב היה רעצמ

 קינלימחב םינושארה תורודה ינבר .הגרדהב לדגו ךלה ו״טה

 ונינפל הלוגנ רתױ רחואמבו ,תורוקמ רםוחמ ונל םיעודי יתלב

 ישנאל רבעמ םוקמ השמיש ףאו ,םימסרופמ םינבר לש הרוש

 ,רתױו רתױ ריעכ הלדג תידוהיה היםולכואה .המכחו הרות

 ,ריעב עירכמ בורל התלע הנורחאה המחלמה ינפלש דע

 ואבש ,תונוש םידיסח תותלישושל הכיתשה התיצחממ הלעמלי

 .םיזיולק וא תוליפת־יתב ג״יב יוטב ידיל

 לארשי יבר תודיםחה דםימ תפוקת תא םירקוס ונאשכ

 הא עבקש ינפל ױעםמ תא רקיעבו ,(כ״קת־ח״נת) בוט־םש־לעב

 הארטםואב ותוא םיאצומ ונא ,הילודופבש זוביזמב ובשומ

 ,הקנימק ,ןישטלוט ,ןבל־הדש ,האנלופ־ראב ,בורימנ ,בלסז

 תודלות לע בותכל ונא םיאב םאו .ק י נ ל י מ ח םגו ,דרגוראש

 עובקל ונילע — ןילופבש תיאצליקה קינלימחב תודיסחה

 תוצראב פירידנ ױה אל ק י נ ל י מ ח תומש יכ ,לכ תישאר

 הבש ק י נ ל י מ ח ריע תאצמנ הילודופ ץראב .תױבאלםה

 .יתודיםחה לש שיביכהו הלומעתה תפוקתב רקבמ ט״שעבה היה

 עובקל רשפאו ,תודהיל ןינעמ ירוטסיה רבע הל ףא — וז ריע

 קינלימחו תילודופה קינלימח :ונײה ,םש ותואב םירעה יתשש

 .פימ תופמ יתשכ ידוהיה ןרבעב וזל וז תומוד ,תיאצליקה

 הברחנ הינשהו ,ש״מי יקצינלמח תוערפמ הלבם הנושארה

 םד ךפשב תװש ןהיתשו ,יקצינרשט ינלופה דקפמה ידיב

 םיבר םירפכ םנשי הז דבלמ .םידוהיה תוקוצמבו בורל ידוהי

 תױבאלםה תוצראב םגו ,הלודגה היסור יבחרמב קינלימח םשב

 .תורחאה

 ט״שעבה לש ױרוקבל התכז הנושארה — תודיסחל רשא

 היה ט״שעבה .םוקמ תברק ללגב ױדימלת־ױחילש לשו ומצע

 עיגה אטילל םג םא־יכ הילודופו הניארקואב קר אל רקבמ

 ױדודנ ימיבו .ןױלע תעד עדױו תודיתע דיגמ ,תפומה־שיאכ

 תױשעמהו תױנױעה ױתועד תא ביחרהל לדתשה םיברה

 סגו ױבהואו ױדיםח וברתנו וכלה טעמ טעמו ,םינוש תומוקמב

 טרפ) םלועמ ט״שעבה עיגה אל ןילופל ךא ,וידגנתמו ויביוא

 ףאו וידימלת־ידימלתו ױדימלת ואב ומוקמבו ,(.דיצילגל

 הנשונ ריעכ וא המיקתה רבכ תידוהיה תיאצליקה קינלימחש

 .ט״שעבה לש ורוקבל התכז אל ,ןשי ידוהי בושי םע רבע תלעב

 ױדימלתו הרומה ןיב םינוש םירשק ורשקנ ותולגתה זאמ לבא

 וקדהתנ הגרדהבו ,םיפפור םירשקה ױה םדוקמ .וז ריעבש

 דה האצמ תודיסחה תטישש ,ריעב םידיםח ול ואצמנ ףאו ,רתױ

 םידיסחה ןיב המהלמה יכ ,תוריהז הלטוה םהילעו ,םבלב

 רורב םרטו הזוע אולמב התיה היצילגבו הטילב םידגנתמהו

 .הנױלעה לע היהת ימ לש הדי היה

 הרשע־הנומשה האמה עצמאב חתפתהל הלחה תודיםחה

 .הירחאלש האמהו איהה האמה ףוםב חתפתהו ךולה הכלהו

 תונישלמ ׳תומרחב םג תודיםחב המחלמ ורםא םידגנתמה

 םא יכ ,םגעל ירבדל בל המש אל תודיםחהו ,ער םש תאצוהו

 תא השבכ איה .ץראל ץראמו ריעל ריעמ שובכו ךולה הכלה

 תודהיה בור לע התלשממ יפנכ תא השרפש דע תובבלה

 ־ותםמה תכלממב הדיחיה תלשומה התשענו תיחרזמה הפוריאב

 םג ומוציעב עיגה הז שובכו .ןילופו הניארקוא ידוהיל רשא ןיר

 .קינלימחל

 תורוק לע דחױמב בותכל רשפא םא ,איה הלאש םנמא

 העונתה ןײדע הרקחנ םרטש ןמזב וב ,קינלימחב תודיםחה

 .הדבועהמ םלעתהל ןיא לבא .ללכב תינלופה תידיסחה

 תוצרא לכ תא םילודגה היגיהנמ תעפשהב השבכ תודיםחהש

 ם־ירמוחה םהײח לכ לע המתוח תא העיבטהו היצילגו ןילופ

 תא ורישכהש םינותנה .לארשי לש םײנידמהו םײנחורה

 תיקיתעה תוליהקה תחא התיה ריעהש ,םה קינלימחב תודיסחה

 ױה תוינומדק םינשמש — היבשות לש עירכמ בורו ,ןילופב

 אוה םםריפמ .קיתע ידוהי םתוה םהילע עיבטה — םידוהי

 ללח לכו ,ױלע ףפוח םימודק דוהש ,הלש קיתעה תסנכה־תיב

 .הרותה תודהי גופם דימת היה הריוא

 אדנל לאקזחי יברו ט״שעבה ןיב קבאמה ב

 לאקזחי יבר ױדגנתמ ריבא םע דחא רודב יח ט״שעבה

 וירפס םש לע םםרופמ ,ורודב םינברה ילודגמ ,אדנל יולה

 ףאו ,(ג״נקת—ד״עת) ״ח״לצה תושרד״ו ״הדוהיב עדונ״ה

 לש ויבא ירהו .הישארו תודיסחה לע וחכותהו דחי ושגפנ

 ,סינש המכ ךשמב ק י נ ל י מ ח ב בשױ היה ״הדוהיב עדונ״ה

 הרקי תיתונמא תכורפ תסנכה־תיבל הנתמב ןתנ ריעה סנרפכו

 .2״הרוהיב עדונ״ה לש ױבא תנתמ״ תמקורמ תבותכ האשנש

 •״הדוהיב עדונ״ה ןואגה לש ױבא ,אדנל יולה הדוהי יבר

 בותח אוה לאװ׳ציר דעובו ,תוצרא עבראד גיהנמו םנרפ היה

 דיעמ ונבו .״ל״צז אדנל ל״גס שריה יבצ ה״ומ חונמהב הדוהי״

 עשת רבכ אילט אניוה דכ אנריהנ״ :״הדוהיב עדונ״ ורפסב
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 ,אקארק לילגה לש תואםקנפ ברה א״א לצא יתיאר ,רשע וא

 ינואג וב םימותח ױהו ,תױגומדק םינשמ תואםקנפ יתיארו

 יגקז ידוד ױרחאי ל״צז לישה ר״רהומ ןואגה ינקז םהב ,םלוע

 ח״צת תגשב רטפנ הדוהי יבר .3׳וכו ל״רהמ םסרופמה ןואגה

 לאקזחי יבר ונב בדנ ותמשנ ןורכזלו ׳אטפא ריעב ױלסכב ג״י

 אטפא סקנפב רכזנה ,ףסכו בהז תמקורמ הפיטק לש תכורפ

 ,בותכ אטפא לש ק״חה סקנפב .ח״צת תנש דע ט״םת תנשב

 תא היח הריבגה התנק ,הלעב רטפנ ובש ױלסכ ג״י םױבש

 תזוחאל חונמה הלעב לצא םשד םײחה־תיבב התרובק םוקמ

 ס״נכהיבל בהז יװט ישמ לש תכורפ הנתנו ,התדוקפ תעל רבק

 הנתמה קה״אל ׳בגה עםת םא םגו ,םױ לכב הב שמתשהל

 ק״ת תגשב אטפאב הרטפנ ךכ רחאו ס״נכהיבל הנותנ תאזה

 .(םישודק תעד)

 אלו קינלימחב דלונ ״הדוהיב עדונ״ה לעבש רמאש ימ היהו

 ןיא םינפ לכ לע .הז חוכיוב ברעתהל יתמגמ ןאכ ןיא .אטפאכ

 תברקב תאצמנ טפא םג ירהש ,הביבסה דילי אוהש ,קפס םוש

 ותנש דע .ד״עת ןושחב ח״י םױב דלונ אוה .קינלימחל םוקמ

 ד״י ןב .רימדולמ יולה קיזײא קחצי ׳ר יפמ הרות דמל ג״יה

 סזיב ,״םירפוםו םימכח האלמ ריע״ זא התיהש ,ידורבל ךלה

 גרובמה לש הבר ץיברוה קחצי ׳רכ םיקהבומ םימכח ױה

 תרובחב לודגה זיולקב דמל םשו ,רזנאצ םײח ׳ר לבוקמהו

 .ריעה ינײדמ דחאל הנמתנ ד״צת תנשב .םײנורשכ םיריעצ

 תנשבו (הילודופ) ילופמאי לש הברל לבקתנ ו״קת תנשב

 הבישי להינ םשש גארפ ריעב תונברב ןהכל ארקנ ו״טקת

 .4,דלודג

 םהימי לכ םישועה תכ״ ורודב ױהש םידיםחל דגנתה אוה

 אוהו ,״דימת םינדעמ ינימ לכב םסרכ םיאלממו ,סיגחכ

 ,םײח םימ רוקמו ׳ה תרות תא ובזע״ יכ םהילע רמרמתמ

 ,םירבשנ תורוב םהל בוצחל ,ימלשוריו ילבב םידומלתה ינש

 ילו האורה יכנא :רמוא דחא לכ ,םבבל בורב םיאשנתמ םהו

 יבירחמ םה ולא .םייקתמ םלועה ירובעבו ,םימש ירעש וחתפג

 םיקידצ ׳ה םירשי :רמוא ינא םותיה רודה לעו •רודה

 רבדל יל היה הברהו .5םב ולשכי םידיםחהו םב וכלי

 אלש הוצמ ךכ ,עמשנה רבד רמול הוצמש םשכ לבא .הזמ

 לא םלועל״ :רמוא אוה רחא םוקמב .״עמשנ וניאש רבד רמול

 תונשל ואב בורקמ רשא םישדחהו .ױתובא גהנמ סדא הנשי

 חסונב ללפתהל) םישודקה וניתובא גהנמ וללה תונידמב

 וניתובר דובכב םימגופ יתעדל םה (זנכשא חםוג םוקמב דרפס

 תאז לכבו .״ןידה תא ןתיל םידיתעו ,ש״ארהו תופסותה ילעב

 ידאילמ ןמלז רואינש ׳ר .ומשל דובכ םינתונ םיקידצה ױה

 ותא היה ׳הו ,ױתוארוהב ורודב דיחי היהש״ ־ וילע דיעה

 לכב תיתימאה הרממה תא איטחה אלו הרעשה תא עלקש

 וליא״ :רמוא היה זנאצמ קידצה םײח יברו .״הרוה רשא רבד

 תחת ולצא ללוגתמ יתײה םױכ ונתא יח אדנל לאקזחי ׳ר היה

 היה אלפני ,םימש םשל קר ויה ויתונװכ לכ יכ ,ונחלוש

 .*״ותקדצבו ותשודקב

 בקעי תודלות״ רפסה עיגהשכש ,תרםסמ תידיסחה הדגאה

 תינט״שעבה תודיסחה לש דוםיה ירפסמ (מ״קת ,זוביזמ) ״ףסױ

 תא ומצעב םײק ףא .הפירשל והנד ,אדנל לאקזחי יבר ידיל

 .גארפ ריעה בוחרב הפרשו הרודהמה לכ תא הנקו וניד קספ

 ־יפישמ ןושמש בקעי יבר ,רבחמה לש ודימלתל עדונ רבדה

 דע הכורא העש ברה םע חכװתהו גארםל עםנ הלהו ,הקבוט

 ױתונעט ינפב ט״שעבה תטיש תא קידצהל חילצהו ,וחצגש

 תינש ורפס תא ףםױ בקעי ׳ר םיפדה זאו ,לאקזחי יבר לש

 םשב דחױמ סרטנוקב םפדנ חוכיוה .7ץירוקב הנשה התואב

 .(ב״גרת ״דשרו) םעונ ירבד״

 אוה (ה״נת ה״ד ב״ע א״י תוכרב) ״ח״לצה תושרד״ ורפסב

 תודיםחה תטישל ותודגנתהל תירקעה הביסה תא איבמ

 םג אלא שרוד האנ קר אל היה אוהו .8ותפוקתב המײקתהש

 תא ברו ,םהיקידצו םידיםחה תא תושק ופדרב ,םײקמ האנ

 יברש דע ,בו׳צולזמ קידצה לכימ־לאיחי יבר םע םג וביר

 ןואגה לע ריתעה (״האלפה״ לעב) טרופקנרפמ ץיברוה םחנפ

 ונתוח תא שקבל הנזופמ י״ר ןואגל בותכל אםילמ ילבט יבר

 הקלמש ברה ױחא יכ ,קידצ ותואל רעצ םורגל אלש י״בונה

 ,םימש םשל ותנװכ לכש ױלע דיעה גרובשלקינמ ץיברוה

 אלש םירפסמו .ױתדובעמ קידצ ותוא לטבי לא ךכ םושמו

 םע דחי ןמדזנשכ ױמולע ימיב ,ומצע ט״שעבל םג םינפ אשנ

 םינינעב ףירח חוכיוב ופקת ידורבב דחא קדנופב ט״שעבה

 ,שדוקה חור לעב אוהש תוא ול תתל ותשירד לעו ,םינוש

 התא״ הרשע־הנומשב רמא תבש לילב יכ ,ט״שעבה והנע

 ׳זיחםנמ קידצהו ,רדהו דובכ ט״שעבה ול שחר תאז לכבו .״ןנוח

 הזונג השדח המשנ התיה ״הדוהיב עדונ״ל יכ ,ומשב רסמ

 ,ג״םלועב עיפוה ומצע אוהש דע ,םלועב התיה אלש םימורמב

 י״בונה ברה דגנ ץיבונרשטמ םײח יבר הכרעמב בציתה ןכו

 תא החד ״הליפתה רעש״ ורפםבו ,״דוחי םשל״ תרימא לע

 דצל הז ןינעב דמע זנאצמ קידצה םײח יבר וליאו .ױרבד

 ט״שעבה לש תודיםחה תטיש תא בטיה עדי םנמאש י״בונה

 בותכה תובקעב ״הבשחמו בלבש הדובע״ דוםי לע התנבנש

 ךרע רחש הרוע) ״ךיתוחרוא רשײ אוהו והעד ךיכרד לכב״

 אמש וששחב ,תודיסחה תטישל דגנתה תאז לכבו ,(.דמשל

 ליכשה םנמא אוהו .״הרות־ינב םניאש סישנאל קזנ םורגת

 תטיש תוטשפתה ירחא הנש םישמחכ יכ ,דלונה תא תוארל

 םגש דע ,השדח הרוצ השבלו ותטישב ץרפ עבנ ט״שעבה

 ריבעהל שי יכ ותעד עיבה ץישפורמ קידצה יבצ־ילתפנ יבר

 דומלתה יפל םינושאר ומחתש םימוחתל רוזחלו תודיסחה תא

 .ע״ושהו

 ױלא וםחיתה תישארו תודיסחה דגנ ותמחלמ לכ םע

 קידצה אדנל םהרבא ׳ר ףאו ,הצרעהו דובכ לש םחי םידיםחה

 .ױבילעמ לע יודינ רזגו ודובכ לע ןגה תינלופה בונאכי׳צמ

 תודיםחהש ירחא אקודו ,רוצעמ ועדי אל לרוגה די תאז לכבו

 ןקל םג הרדח איה ןילופב תוליהקה תא שובכל החילצה

 אלו ,תודיסחה יקידצ לצב וםח ױדכנו ױנינמ םיברו ,ותחםשמ

 שארב דמעש אוה ,אדנל דוד ׳ר ,ױדכנמ דחאש אלא דוע

 .ד״בארל הב רתכוהו קיגלימחב תבשל ואבש םידיסחה

 קינלימחב ומק םרט תודיסחבש םינושארה תורודבש ןבומ

 החילצה רבכ ח״יה האמה ףוםבש ףא ,םידיסח תודוגא
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 ה־־תוהולשו ״דיסור תודהיב תרכינ הדמע סופתל תודיםחה

 םיקוחר םג םהבו ,םינוש םימוחתב םידדוב םישיאב ולגתנ

 רשפא וללה םיבושיה ןיבו ,םינושארה תודיםחה ישאר יזכרממ

 םהרבא יבר ול בשומל הוא התואש קיגלימח תא ףרצל היה

 רב בוד יבר לש ױדימלתמ היהש ריעה ד״באכ ךברוא בוד

 תודלות״ לעב האנלופמ ןהכה ףםױ בקעי יברו שטירזמ דיגמה

 אוצמל ילב ,תודיסחה תורפסב ןושארה רפםה ,״ףםױ בקעי

 םא ,יױתנוהכ ריעב ױתולועפו וײח לע םהש הזיא םיטרפ

 םי קסע םאו ,תיתד הניחבמ תודהיה ײח ןוקתב קר קםע

 קבאמה בקעבש חינהל םוקמ שי ךא .תודיםחה יכרד תצפהב

 השבכש שוביכב העש יפל קפתםה אוה םידדצה ינש ןיב השקה

 לועפל החיטבהש ,הקיתע הליהק לש ברכ תױשיאב תודיסחה

 .המיאתמה העשה אוב םע

 ״הדוהיב עדונ״ה יאצאצמ קינלימחב בר .ג

 םרזה .םיגוש תופוקתו םימרז השלש יפל הקלחנ תודיסחה

 ־ופו ןילהװ) הניארקוא לש הז היה רתױב ירוקמהו ןושארה

 ינישארו תץ־זיםחה דסימ ט״שעבה ולעפו ובשי הבש (הילוד

 אוה ,(הגבלה היםור) ןיסײר לש הז אוה ינשה םרזה .ױדימלת

 תיאםרגנוקה) ןילופ לש אוה ישילשה םרזה .תױד״בחה םרז

 יבר היה ןורחאה םרזה רצױ .(תיברעמהו תיחרזמה היצילגו

 אל ןילופב םידגנתמה תעפשה .קסנדילמ קידצה ךלמילא

 .דימי תישארב םנמא .ןיסײרו הטילב ומכ הלודג הכ התיה

 יתב .םלועה ןמ הדיחכהל םידגנתמה וצמאתה וז תודיסח לש

 הלא לע םירומח םימרח ואיצוה בוקרקו ידורב ,בובלב ןידה

 פישועה ,ועדונ אל םתובקע דומלתה םיבו ואב בורקמ םישדח״

 אלש םירמואה ,רוכשכ תונוש תועונת ועיניו תודוגא תודוגא

 וליעוה אל תוצמשהו םימרחה לבא .״רקיעה אוה דומלתה

 שמש ינפמ חרקכ םײודינו םימרחה וסמינ ןילופב .המואמ

 .םידגנתמה ינפב לצגתהל וכרצוה אל ןילופב םיקידצה .ץיק

 תבהאב ,האליע האריבו הלודג תובהלתהב התיהש םתליפתב

 םיתפומבו השודקב ״דונעב ,תוקיבדב ,תלבגומ יתלב לארשי

 .ןילופ ידוהי לש םבל תא ושבכ ,לארשיל ״םידסח תכשמה״ו

 ולהנש תודיםחה יקידצמ דחא היה קםנ׳זילמ ךלמילא יבר

 מלמעו םיברב השדחה הרותה תצפהל תקםופ יתלב הלומעת

 טאל טאל הישעמ תא הליחת התשעש תודיסחה .ירפ השע

 םיריבכ םימ םרזכ םורזל היצירעמ רפסמ תוברתה םע הלחה

 ןילופב לארשי תוליהק לכ תא ,ןוחצנה ךרד ״דכרדב הפטשו

 תוליהקה ךותל םג הרדח תודיסחהו םימיה וכרא אל .היצילגו

 .ןהיתומוח תא רערעל הלחהו םינדמלה לש

 ירקיע םלועמ ױה םידיסחה ןיב תורבחתההו הפתאה

 ןיב וזה תירבחתהה השבל תדחױמ הרוצ םלוא .תודיםחה

 רשק תורשוקמו תודחואמ ױה םידיסחה תורובח .ןילופ ידיםח

 ,םיערמ תדועסל ופםאתה םעפב םעפכ .יבבלו ימינפ ץימא

 ־ושמה תודועםה ןתואבו ,תודיםחב קוסעל וא ״דקשמ תותשל

 .דחי בשי לדו רישעכ .םייטרםה םהיקםע לכ תא וחכש תופת

 הארועז תולדה .םײרמוחה ןילובגה לכו תוציחמה לכ ושטשטנ

 א־נל לאקזהי ׳ר — ״הדוהיב עדונה״ לש ונקױד

 .תמאה יקידצמ הרותה ירבדו תױדיסחה תוחישה ינפמ הםמנ

 קידצהש םיחוטב םתױהב ,םידיסחה םתואל המואמ רםח אל

 וחורב ףיערמו םירצמ ילב הבהא םתוא בהוא ׳םרעצב ףתתשמ

 עגרמ הרבג בלה תחמש .םהיתובל לע היחת לש לט יאובנה

 עורז ,דיב די הזחא .םתמשנ יקמעמ הצרפ הודח תריש .עגרל

 .תוקיבדו החמש דוקרל ןהילאמ ואשנ םילגרהו עורזל הדכליתה

 םינפ תוארהל לחה םידגנתמה םידיםחה ןיב השקה קבאמה

 תודיסחה תרותל תודגנתהה הנװכ ןילופב .םינושארל תוקחוש

 אלו .תדחױמה ותטיש ללגב ־ךלמילא יברל רקיעב היציח תא

 ־דאמ שגרתנ אוהו ,ךלמילא ׳רל הכה דחא דגנתמש אלא דוע

 ללפתה ןכלו ׳לארשימ דחא לע ודי םירהש הכמה שנעײ אמש

 ד״ח אוה שנעײ אלו םלש בלב ול לחומ ינא י ע״שבר :רמאו

 .י3ידי לע

 ןיבש תקולחמב םיוםמ דיקפת האלימ קינלימחב תונברה

 ומחלנש םידגנתמ םינבר הב וגהכ םעפ .14םידגנתמהו םידיםחה

 ובשי תודיםחה ינברו ,תורצױה ופלחתנ םעפו ,תודיסחב

 יבובלה ברה לש ונב ,אגניטיא יולה ףםױ ברה .וז הגוהכב

 קחצי יבר בוקרק ריעה בר לש ונתחו אגניטיא ביל הדוהי

 םותח אוה הזכ רותבו ,1763 תנשב קינלימתב בר היה ,אדנל

 אוה •״ארתב ינואג״ ת״וש רפסב הנש התואב ותמכסה לע

 זרכוהש קבאמב ץישבײא ןתנוהי ברה לש ױדהוא לע הנמנ

 ספדנ ״תודעה תוחול״ רפסבו ,ןידמע בקעי יבר םעטמ ודגנ

 תוגברב ןהכ אגניטיא .םהיגיב תקולחמה ןינעב ובתכמ

 ט״כב רטפנו ׳ח״יה האמה לש םיעשתה תונש דע קינלימחב
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 וסחיש חינהל שױ ׳תודיסחל וסחי לע עודי אל .ד־ג״נקת באב

 וליאו .קבאמה תואצותל הכחמו דצה ןמ דמועכ ׳ילרטיג היה

 ־ובאיב תונברב ןהיכש ,(1769־1720) אגגיטיא ןרהא ׳ר ׳ױחא

 השק המחלמ להינו םידגנתמה דצל דמע ׳אשײרב םגו בור

 .קסנ׳זילמ ךלמילא יבר לע ותמח הכתינ דוחיבו ,םידיסחב

 קבאמה םצעב ױה ״הדוהיב עדונ״ה יאצאצש ,ןײצל שי ןאכו

 דצל ודמע םהמ .םהיתועדב םיגלופמ םידיסחהו םידגנתמה ןיב

 ואמו .רתסהבו יולגב םידיםחל הבח וגהש םהמו ,םידגנתמה

 ,בוקרק לש הברל רחבנ ,אדנל קחצי יבר ,י״בונח ײצאצמ דחא

 רודםב הינב תבוטל גזאדל התעפשהב אדנל תחפשמ השמתשה

 תונברה תוגוהכב הינב תבשוהב דוחיבו ׳דחאכ ינחורו ילכלכ

 העדי וז החפשמ .בוקרק תליהק תעמשמל תורםה תולהקב

 שחרתמה לע תוחוקפ םיניעב רוקסלו רמשמד לע דומעל

 ,םתנוהכ תא םתביזעב וא םינבר תריטפב .תונוש םירעב

 איה •הינבמ םידמעומ עיצהלו םינינעה תא רדסל העדי איהו

 הבישחה אלא ,םהיתויטנו םהיתופקשה ןיב הניחבה אל

 .הדמעמ קוזיחב דחאכ ילכלכו ינחור רצבמכ בר תנוהכ לכ

 תא קיגלימחב תונברה אסכ לע חולשל רופה הלצא לפנ הנהו

 קינלימחב קבאמהש ןמזב אקודו ,אדנל דוד ברה הינבמ דחא

 לודגה קבאמה עיגה זא .ערכוה םרט םידדצז![ ינש ןיב המצע

 ןיב עדונה קבאמה ושארבו ,וזוע םורמל םידדצה ןיב ףירחדו

 .ידאילמ ז״שר תיד״בחה תודיםחה דםימ ןיבל ה.ליומ א״רגה

 דגנתמ ,אדנל לאקזחי יבר לש ױאצאצמ ,אדנל דוד ברה

 ריתםה אל אוהו ׳יאנק םחולכ עודי היה ׳תודיסחל עבשומ

 תודיםחה תא ריבגהל ׳ותפקשהו ותמגמ תא ונושל תחת

 ובשחנש םידיסח לש תורמשמ ותא איבה ךכ םשלו ׳ריעב

 לודג ןדמלכ עודי רבכ היה דוד ׳ר ,ריעב םינושארה םידיסחל

 יוליעכ םש ול אצי וירועג תונשבו ,םיבר שדוק ירפס רבחמו

 תיבל ותחפשמ םוחיש עדי אוה ךדיאמו .דמל ןהב תובישיב

 ץמוא ול ףיםױ םירחא םיעדונ םינואגו ״הדוהיב־עדונ״ה

 .״ריעב תודיסחה תרבגה דצל ותמחלמב

 םנמא .לודג יד קינלימחב םידגנתמה לש םחכ היה השעמל

 תושר הגתינש ןױכמ ךא .םישגרומ ױה אל טקש תעשב

 רתױש םגתפה עודיו .הוצמ תמחלמל העורתב וצפק — קיזמל

 קינלימחב םידגגתמל ןכאו .תונבל רשאמ רותסלו קיזהל לק

 ותונדמל ףא לע ׳שדחה םבר דגנ םמוקתהל רתױ לק היה

 תב רעשב המחלמ ודגנ רוםאלו ׳ונימיל ודמעש וםוחיו הלודגה

 םידיםחה תכ דגנו אדנל דוד ברה דגג מתמחלמ .םיבר

 היסולכואה ברקב הטשפתהו הכלה איהו ׳השק התיה קינלימחב

 אלא דוע אלו .םילוספ םיעצמאל בל םישל ילב תידוהיה

 זוחאלו תונברהמ ותחדה תא שורדל םג ועתרנ אל םידגנתמהש

 היםולכואה תא הגליפ וזה תקולחמה .םי.וש םיעצמאב ודגנ

 ןיאו ׳םידדצה ינשל דאמ רומחו השק היה קבאמ.־זו ,םינשל

 קינלימח .תילכלכו תירםומ הניחבמ תואצותה לע רבדל

 ׳תודהיב ןדיתעל ומחלנש תוליהקה תמישרל הפרטצה תידוהיה

 .תרובגת שיחהל לדתשה דצ לכ .קוחרמל עיגה תקולחמה דהו

 ראשנ אוה .תוגברהמ וקולםמ קמחתהל דוד ברה עדי ףוםבל

 יוטב ידיל האבו ׳הככש םרט ודגנ תודגנתהה ךא ׳ונכ לע

 .ןהישוע לע הפרח וטימהש תולועפב

 ןמ רוקעל״ םהל בשחנ הוצמלש ׳ריעב םידגגותמה תב

 תומיזמ ״אחתירד אנדיעב״ הםכיט ׳תודיסחה תא ״שרושה

 ׳רפוםמו הוד ׳ר םברל רתױ דועו ׳ריעה ידיםחל ערהל דציכ

 ובשי הידיםחו ריעה ידבכנש העשב ׳חםפ לש יעיבשב םעפש

 דוקרל ודכלתה ףאו ׳םידיסחה ךרדכ אתװצב וחמשו ברה לצא

 ידלי רדחל תכה ישנאמ דחא יאשחב סנכנ ,תובהלתה אלמ

 אל .םינטקה םידליה תוטמ לע םימה תיבח תא קירוהו ברה

 .בידליה לע וז םיצירע תלועפ לש תוקיזמה תואצותה םיעודי

 .בר ןמז ריעה יבשות ןורכוב הראשנ הז ערואמ תעפשה ךא

 ותחפשמ לכמשו ׳הזה שיאה תא ללק ברהש ,ףיסומ רופםה

 .רכז ראשנ אל

 הרעבת הצרפ םינש המכ רח.ז .ברב םג העגפ לרוגה די ךא

 םע דחי ברה תיב םג דקומה לע הלע הבש ׳קינלימחב הלודג

 ץופקל הצר אוה .די־בתכב ולצא םיחנומ ױהש ױרפם לכ

 .וײח לכ תא עיקשה םהבש ױבתכ תא ליצהלו תובהלה ךותל

 ךכ רחא תמ אדנל דוד ׳ר .תאז תושעמ והועינה ױברוקמ ך,ז

 .ןוגיו רעצ בורמ

 ברה תריטפב המײתסנ אל קינלימחב תונברה לע תקולחמה

 םידיסחה ןיב הזה ךשוממה קבאמה ׳םינפ לכ לע •אדנל

 לש םיבעותמה םהישעמ םע דחי קיגלימחב םידגנתמהו

 ןוחצנמ התנהנש ׳תודיםחה תבוטל ףכה תא ועירכה םיגורחאה

 וטנ ריעה ידיםחש ליאוהו .םידגנתמ לע תופידעו טליחומ

 אציש ןװכה ׳היצילגו ןילופ ירע תיברמב זא טשפתהש ןװכל

 עקרקה רשכוה ׳קסנ׳זילמ ךלמלא יבר לש ושרדמ תיבמ

 ןושארה קידצה ׳אפיל־רזעילא יבר ונב לש ױרוגמל קינלימחב

 .הרומאה תודיסחה תטיש תצפהב ךישמהש ׳קינלימחב

 קינלימחמ ןושארה קידצה לש וסוחי .ד

 קידצו גיהנמ לכ •תוליצא תױומדב הרישע תודיסחה תעונת

 .םיאלפנהו םיטושפה ױשעמב האלפנ תומד היה הכותב םקש

 ,רוא תוקוב:< ׳תוכרדהו תוארוה לש םילת ילת ונבנ ױתורמאמ

 תוישיא היה אפיל־רזעילא יבר .םיאבה תורודל וריאהו וחרזש

 תודיסחה דסימו לודג קידצ לש ונב ׳תודיסחב תקהבומ

 היהש ׳אוה ףא ארקנ ומש לעש קידצ לש דכנו ׳היצילגב

 היה ותיבו ׳בובל תביבםבש םירפכה רחאב בשיו רישע ןסכומ

 ־םינכמו הקדצ־לעבכ הביבםה לכב םסרופמו החװרל חותפ

 חקול היה הרזחבו ריעה לא רפםה ןמ עםונ היהשכ .םיחרוא

 .וצפח זוחמל ואיבמו ךרדב שגופ היהש ױע לכ ותלגעב ותא

 ,רקובב םױ לכבו ,ותודהיב האגתמ היה ןםכומה אפיל־רזעילא

 דקור היה ״יוג ינשע אלש ךורב״ רחשה תכרב ךרבמ היהשכ

 בובלל ביבםמש םירפכה לכב ידיחיה היה אוה .החמשמ להוצו

 רבדמ היהו םהל ףינחה אל .״םיצירפ״ה ינפל ךרב ערכ אלש

 ףא וםחיתה ךכ םושמו ,תימואל הואג ךותמו תופיקתב םהמע

 לע בכרש ,תחא םעפ השעמ היהו .סומינבו דובכב ױלא םה

 .םיכומסה םירפכה דחא לא — רםפאב ותוא גיהנמ אוהשכ ,וםוס

 העבראל המותר הרישע הבכרמ ךרדה תא ול הקיספה םואתפ

 תא וריכה אלש ״הצירפ״ו ״ץירפ״ ובשי הבו םיריבא םיסום
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 התא ןכיהמ :ותוא לאשו ודימעה ״ץירפ״ה .אפיל־רזעילא

 ? ידוהי

 .טקשכ אפיל־רזעילא ול בישה — ינולפ דפכמ —

 לעמ ועבוכ תא ריםמ ונניא ׳ידוהיה ,אוה יכ ״ץירפ״ה האר

 :חװצו זגר ,הענכה ךרד ושאר

 י ידוהי ׳עבוכהו —

 אפיל־רזעילא ול ריזחה — ינולפ רפכמ עבוכה םג —

 .האלה עסגו וסום לע ףילצה ׳הטקש חורבו תינגלגל המיענב

 .לגרב וכרד השועה דחא ינעב שגפ •בובלל ורפכמ עסנ םעפ

 ברים .ומע עוםנל ינעהמ שקיבו ותלגעמ אפיל־רזעילא דרי

 .תובדנ ףסאמו רפכ לכב רקבמ י:א ילגרב —:הלה

 ?הז בוביםב השוע התא המכו —

 .ינעה בישה — םיבוהז םירשע —

 .הלגעב עסיש יאנתב ,ףםכה תא ול תתל אפיל־רזעיליא הצר

 תתל ולגרתה רבכ םירפכב םידוהיה — :ינעה םיכסה אל

 םא ׳עדױ ימ ״דנשה םרקבא אל .הנש ידמ תובוצק תובדנ יל

 .האבה הנשב לבקא

 ןיא .קדוצ ךנהש חיננ — :אפיל־רזעילא ונממ הפרה אל

 רפבבו יל ןת ךבג לעש השקה לימרתה תא לבא .הקזח לקלקל

 לךמצעב ובחסל ךל המל .הרזח ולבקת

 ומכש לע קש אלל םיחתפה לע רזחמ — :ינעה בריס בוש

 ...תוחפ לבקמ

 ?דספהה המכו —

 .םיבוהז השמח רעצמל —

 לימרתה תא סימעהו םיבוהז השמח אפיל־רזעילא ול םליש

 0״...הלגעה לע

 תודגא ילת םירפםמ תױרבה םע ונתמו ואשמב ורשי לע

 ותוגהנתהמ תצק קר ונאבהו ׳ןאבל ןינע םניאש ׳םירופםו

 לעש קיגלימחמ קידצה לש ובס לש ױפוא לע דומעל ליבשב

 .ארקנ ומש

 ושפנ קמועב .שא דיפל שממ היה קםנ׳זילמ ךלמילא יבר

 ןינבב הנפ שאר ההיהש תובהלתהה .שדוק שא הרעב המינפ

 לכב ןמאנה היוטב תא ךלמילא יברב הל האצמ תודיסיחה

 ריהב רוא שממ אוה ״ךלמילא םעונ״ ורפס .ץרמהו זועה

 וידיםח תובבר לש םנחלושמ שמ אל הזה רפסה .םיקחשב

 .רפסה לע ףחרמ תיאליע השודק לש דוה •היצילגב םינמוזנה

 תודיםח הלמל ושפנ ןואמצ טיקשהל שקיבש לארשימ םדא לכו

 ינינפ •ושפנ התיחו וב טיבהו ױפדממ הזה רפםה איצוה

 חור ומכ וב אטבתמ לכהו ׳רמאמ לכב םײוצמ תודיסחה

 םישולשמ הלעמל םפדנ רפםה .דחױמ םסקו ןח חורב שדוקה

 ז״מקת רדאב א״כב רטפנ ךלמילא יבר .חונוש תורודהמ

 םפדנ ח״מקת תנשב ׳ותומ ירחא תחא הנשכ .קסנזילב רבקנו

 םינש ךשמבש ,רזעילא יבר לודגה ידי לע בובלב ורפס

 .םידגנתמה םלועב שער ליטהו ׳תורודהמ המכב אצי תודחא

 יבר תא דאמ םמורל העדיש תודיסחהש ׳בשחי אלפלו

 תשלש לעו ותיב לע הקיתשב טעמכ הרבע ׳קםנזילמ ךלמילא

 תורפסה םלועב םירועמו םידיסחו םיקידצ ױה םה ףאש ,ױנב

 ׳אפיל יבר לש ותױשיא רואיתל םיעיגמ ונאש דעו .תידיסחה

 ויחא תשלש לש םחבש תצקמ ראתנ ׳קינלימחמ קידצה

 .םיקידצה

 ותוקידצב הלועפ ףתשמ היה ׳רזעלא יבר ,םהבש לודגה

 ״ריכזמ״ תניחבב ןהיכ ױרבד יפ לעו ומשב ובישהב ׳ױבא לש

 םשב םידיםחל בתוכ ,םיפטושה םיענעה תא רדסמה ישיא

 ילע בתוכ היה אוה .וײחב דוע ותנקז תעל ומוקמ אלממו ױבא

 ינפל ותבשב תבש ידמ שרוד היהש ױבא ירבד תא רפס

 ױפמ לכה בתוכ היהו אמויד אנינעמ תודיםחה תרותב ױעמוש

 תמאה לא ןױכ אוה המכ דע תוארל ױבאל דיה־בתכ תא רסומו

 .(םיברע םירבד) וקתעהב

 סיפדהש הזב ןיטצהו םוקמה ברכ קסנ׳זילב םוקמ ס&ת אוה

 חיצנה אוה .תודיסחה תוהמ לע תורגא ףוריצב ויבא רפס תא

 תומוקמב וספדנש ונממ וראשגש ױבתכמב ומצע רכז תא

 הגושארה הכוראה תרגאה .תויתורפסה ױתולועפבו םינוש

 מעונ״ רפםה ףוםב הספדנ ומשבו ױבא תדוקפב בתכש

 ,ונמיה םיבתכמ ינש דוע ומסרפתנ רחואמ ןמזבו ,״ךלמילא

 ארונ השעמ רפסמה בונמירמ קידצה לדנמ יברל דחא םהמ

 ומשב םיאבומ תודיםחה תורפסב .(״השאמ קוביד שוריג לע

 .הרות־ירבד המכ

 םע דחי ױבא לש ״הנשוש יטוקיל״ רפס תא םיפדה אוה

 ׳ר ריעמ ״ךלמילא םעונ״ רפסל המדקהבו ׳ע״רד תױתוא

 רסמש הממ ץוח ,לארשי לע ושפנ רסמש ױבא לע רזעלא

 קסמודארמ ״המלש תראפת״ה לעבו ׳םשה תשודק לע ושפנ

 ,רפסה ןמ ותמדקה תא וטימשהש םיל״ומה לע דאמ דיפקה

 אוה .ומצע רפסכ טעמכ דאמ ול הביבח וז המדקדש ,ורמא

 ד״בא ׳שריה־יבצ לארשי ׳ר תב תא ןושאר גװזב אשנ

 רטפנ .הבאיניש ריעמ השא אשנ ינש גװזבו ׳קסיזדורגב

 אםיל יבר ױחא םע תחא הנשב ׳ו״סקת זומחב ח״כב קסנזילב

 לארשימ םיברו ׳םידיםח ױלא ךשמ רזעלא יבר םג .קסנזילמ

 .(תורודה רדס) קוחרמו בורקמ ׳ױפמ חקל עומשל ױלא ואב

 הרותב לודג בא״ רתכוהש בקעי יבר היה םהבש ריעצה

 תונברה אסכ לע בשיו ״הרותב לודגו קידצ״ וא (םש) ״אשידק

 .םירבחמ ירפסב ואב ויתומכסדמ, המכו ,ןילופבש הציגלגומב

 םיעדױ ונא ןיאו ׳תודיסחה תורפסב ירמגל טעמכ וחספ ױלע

 .1׳,תוקידצבו תונברב ותוגהנתה לע ׳ױלע

 היוניכב ׳לרימ (א : חונב יתש ךלמילא יברל ױה הז דבלמ

 ־מ והילא יבר קידצה תשא ״דלודג תקידצ התיהש ,שירדנ

 תשא התיה הינשה (ב ׳טוצנאלמ הל׳קעי ׳ר ןב ןבל־הדש

 לעו .קיטסירפ ד״בא ביל קחצי ברה ןתוה ,לארשי ׳ר ברה

 •אבה קרפב רובידה תא דחײא אפיל־רזעילא יבר

 קינלימחמ קידצה אפיל־רזעילא יבר .ה

 קינלימחמ אפיל־רזעילא יבר לש ותעשב הכפהנ תודיסחה

 םינדמלה ןמ ׳לארשי תיב לכ תא הפיקהש ׳תיממע העונחל

 .םידגנתמה םינברהו .םיטושפ רתױה םישנאה דע םיל.דגה

 ־ודק ,םיקידצה דוה ינפל םהישאר תא ודירוה ׳ץראה ינואג

 ,״םײודנו תותמש תומרח״ זירכהל וקיםפהו ׳םתמכחו םתש

 תקלדהו רפוש תעורת לוקב ׳םיגונש םיצח״ב תאצל ולדח
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 םידיםחל ושענ םמצעבו הכרעמה תא ובזע דחא דחאו /׳תורנ

 הרות ׳םימש יארי תאלמ ׳ריעה קינלימחב .םיאנקו םיבהלג

 יתדלומ ריעמ קחרה ׳אפיל־רזעילא יבר בשיתה ׳תושירפו

 ױבא תוקידצ רואמ קר םמחתהלי אלש ידכ ילוא ׳קםנזיל

 .ומצע דצמ םג םא־יכ ׳לודגה

 תא קסנ׳זילמ ךלמילא יבר וילא ארק ותוקלתסה ינפל

 ילדנמ יברל .םהילע וחור דוהמ ליצאהו םיקהבומה ױדימלת

 דיגמה לארשי יברל ׳וחומבש המשנה תא רסמ בונמירמ

 — אטפאמ לישה עשוהי םהרבא יברל ׳בלבש וחכ — ץיניזוקמ

 (ןילבולמ הזוחה) ץיברוה יולה קחצי בקעי יברלו ׳ױפ חב

 תאז לכבו .םולכ קלח אל אפיל יבר ונבל .ױניע רואמ תא

 דע ותשורימו תינחורה ױבא תלודגמ ומצעל שוכרל םג עדי

 םלוע״ בזע אוה .קינלימחב תױשיא תגרדמל ותילע ידכ

 קינלימחב ול םיקה ׳ױבא תריטפ ירחא קסנזיל לש ״ואולמו

 היצילגמ תודיםהה ץולחכ ןילופל אב ׳היצילגמ קחרה ׳תיב

 תופםאה לכב ףתתשהש רודה יקידצמ דחאל ותעשב בשחנו

 .ןילופב תודיסחה תודלותב וחצנוהש תומםרופמה תונותחהו

 ׳קינלימחב אפיל יבר לש ותריחב תביס לע דומעל השק

 ןשיה תםנכה־תיב םג ירהו .ױרוגמ םוקמב הב אצמ ןיגע המו

 םלשוה אל הנש תואמ־הנומשמ הלעמל סחיתמ ותינב תישארש

 שיאל וכיחו םינש 650 ודמע ןינבה תוריקו ׳תונולחל דע קר

 המותס תסנכה־תיב תשרפ םג .םתוממושמ םלאגיו אוביש

 הכורא הכ הפהקת ךשמב אצמנ אל דציכ ןיבהל השק .ידמל

 יאריו דובכ יפאוש ׳ריעה יבשות םידימאה םידוהיה ןיב

 .״טעמ שדקמ״ םױםב םורמ םש תרדאהל המזי ילעב ׳םיקלא

 תױהל אפיל יבר תא ךשמ הז רבד אקודש ןכתי ךדיאמו

 םײסש אוהו ׳םיפסכ ףוסאל ריעל ריעמ ודדנב /׳ריבשמ״ה

 וקיפםה אלש המ .תראפתלו דובבל תסנכה־תיב לעפמ תא

 קידצה אפיל יבר קיפםה קינלימחב תודיסחה י פלש תורודה

 ׳רמגומה לע ךריבו

 ןײטצהש ׳הלש קיתעה תסנכה־תיבב הראפתה קיגלימת

 יונס ״דליפת־ישדקמ לש תיתונמא הרוטקטיכראב רידנ סופיטכ

 תוארלמ ועבש אל קינלימח ידוהי .והבג תומוק ששו ׳תראפתל

 תסנכ־יתב םינפל התמדש ׳ןינבה לש הלוגעה הפיכה תא

 ־תיב ׳בוקרקב א״מרה לש תסנכה־תיב ומכ ׳םירחא םיעדוג

 הסינכה םג •הובגה תםנכה־תיב ׳בקעי ןב קחצי ׳ר ש״ע תםנכה

 לש ״תיזח״ה .םירחא תױםנכ־יתבב רשאמ הנוש התיה ױלא

 םיסקה חרזמה לתוכ .השודקו יפױ אלמ לכיה גצײ ןינבה

 לע ודמע וליאכ תױרא וארנ שדוקה־ןורא ביבםו ׳וראפב

 היה אלש ובש דחױמה דומעב ם״נכהיב ןיטצה ןבו .רמשמה

 הנומש וב םיבטוחמו ןבא יונב היה דומעה .ןילופ לכב ותמגוד

 ורבע םישמ ילבו ׳םידומע הנומש וממורתה ןהמש ׳תוניפ

 ־ידומע םע המודקה ןױ לש םיקיתע ראפ־ינינב לכתסמה חורב

 ־ירפס ואצמנ שדוקה־ןוראב .םישדקמה תא וטשקש ראפ

 םכירעהל היה רשפא םהיארמ יפלש ׳תונוש תופוקתמ הרות

 קר םיאיצומ ױה רתױב םיקיתעה םירפסה .םינש תואמל

 הז קיתע תםגכ־תיבב .תופקהל ׳הרות־תוחמשב ׳הנשל תחא

 רמ תא ריעה ידוהי וכפש אפיל יבר לש ותוכזב םלשוהש

 ואצמו םינש תואמ ךשמב םורמ בשױל םשחל ןוקצו םבל

 .מיאבה תורודל הוקת יצימאו םינושה םיגחב המחג יעגר וב

 םוש ונתא ןיא וכונחו אפיל יבר לש ױרוענ ײח תודוא לע

 היהש ׳דבלב קידצה ױבא יכרב לע ךנחתה הארנכ .העידי

 תרות יציפמ ילודג ןיב דחױמה דחאו הלגנה תרותב לודג

 דחאל תודיםחב שמשל ךרוצ ול היה אל הזכ ןפואב •תודיסחה

 רקבמ ותוא םיאצומ ונא ןיא ןכ לע יכ ׳רודה יקידצ ראשמ

 .איה׳ד הפוקתב םיקידצה ילודגמ דחא םוש ילצא הרות לבקמו

 .םירחא םיקידצ וגהנש םשכ

 ראותב ורפםב וריתכמ ןדלו ןרהא יבר ידיסחה ףרגױבה

 אשידק אדיסח לודגה ברה ׳קינלימחמ אפיל ר״הומ ברה״

 רפם .(20״ויפמ הרות וחקל לארשימ םיברו ׳םלוע דוםי קידצ

 לודג קידצ כ״ג היה קינלימחמ אפיל יבר״ יכ ׳שיגדמ רחא

 ,(21״ױפמ הרות וחקל לארשימ םיבר״ש ףיםוה אוה ףאו ״שודקו

 הנחמ לגד״ רפסב אבומו ״דיסחו שודק״ והנכמ רחא םוקמבו

 ותמדקהב ׳(22ודכנ .ט״שעבה דכנ בוקלידסמ ברה לש ״םירפא

 ׳קינלימח ריעב ררוגתה יכ ׳רפםמ ,״קידצל חרוא״ ובס רפםל

 שיאכ ותביבסב םסרפתנו הרהטבו השודקב םשה תא דבע

 לע ךלמילא יבר רמאש המ עדונש רפםמ רחא רפוס .תפומ

 ינפב םנרפתיש ידכ ונחלושמ וקיחרי םאש ׳אפיל יבר ונב

 ותױח לכש ׳קסנזילמ קידצה ׳אוה היהי תוכז הזיאב — ומצע

 יברש רבתסמ הזמ .(23ותיב ינבו ונב תא סגרפמש תוכזב איה

 שפיח הז רחא קרו ׳ױבא תריטפ דע קסנזילב בשי אפיל

 .קינלימח לע הלפנ הריחבהו ׳הרירב תילדב ׳היהמל רוקמ ול

 ךלהמ לעו ותדיל םױ לע םיטרפ וראשנ אל הז םוקמב

 טרפ ׳ורכז אב אל תודיסחה ירפסבש ׳ןייצל ןינעמו .וײח

 תרכזהב םאו תױשעמ ירופםב םא ׳ליעל יתרכזהש תומוקמל

 הכו .ומשב האבוהש תחא תודיסח־תגינפל טרפ ׳םימכח ירמא

 םוקמ ומכ אוה תםנכה תיב חתפ״ :קינלימחמ אפיל יבר רמא

 תועבטמהו תורוחםה ןיקדוב םשש ׳הנידמל הנידמ ןיבש לובגה

 ךירצ תסנכה־תיב חתפ לע ךכ .הנידמל הנידממ ןיריבעמש

 ותאצב ןכו .קחרתהל וזיאבו סנכהל וזיאב ׳תובשחמה קודבל

 תובשחמ וזיא םע ןנובתהלו קודבל ךירצ ׳קושל תסנכה־תיבמ

 תסנכה־תיבב ול ױהש תובשחמה ןתואב אל יכ ׳קושל ךלי

 •״קושל ךליל ןכתי

 ױלע החרז ושמשו ׳קינלימחב אפיל יבר בשי רפסמ םינש

 םינמאנ םיליבש ול אצמ אוה .ױלע הרפש ותלחנו ׳ןאכ םג

 ׳ריעה לש היתובוחרב דעצ אוה .םידיסח ול שכרו םעה בלל

 •םיקידצ תוביסמל ריעהמ אצױ היה םימעפלו ׳הריוא תא םשנ

 טעמכ ופתתשה הבש ׳ןילבולב ״הלודגה הנותח״ב חכונ היהו

 ורפס תביתכ תא ןנכתו הגה קינלימחבו .רודה יקידצ לכ

 ׳ורפם יקרפ תא םשר העונצו הצורח דיב /׳קידצל חרוא״

 ךותמ ׳וחור ןוזחב תרחנש המל יוטב ןתנו תרגסמ ול עבק

 הנחמב הרוצעה הרובגב ׳ךרדה תקדצב הדימעה חכב ןוחטב

 תואיצמהמ תומלעתהו תינחור הלפעהל רעתסמה םידיםחה

 .תילכלכה

 םירבדו הרותה לע שדוק ירמא ליכמ ״קידצל חרוא״ רפסה

 הבכעחנ המ םושמ ׳עודי אל .הרותה יקוספ יזמרב םישודק
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 ןמז רבחמה לש ױצלח יאצױ לצא חנומ היהש רפסה תספדה

 ױשרױל הוצ אל רבחמהש ,ןאכ הלעפ תװינעה די םאה .בר הכ

 רמוח זכור רפםב •םולכ אלמ רחואמב בוטו זרואל ואיצוהל

 דיםחה שפנ לע קבאנה ידיסחה םלועה תא ףקשמה יתבשחמ

 תא ןאכ תוצמל יתנװכ ןיא .ותודהי לע ותוקבאה ידכ ךות

 ירפם לע ורקיעו ,םידומע ח״מק ליכמה רפסה לש ןכותה

 ,תוכרב !תותכםמב .דומלתה ימכח ירמאמ בוליש ךות ך״נתה

 ,ןטק דעומ ,הליגמ ,תינעת ,אמוי ,םיחםפ ,ןיבוריע ,תבש

 ,ןירדהנס ,תובבה שולש ׳ןישודק ״דטום ,םירדנ ,תובותכ ,הגיגח

 טוקלי ׳ןיצקוע ׳דימת ׳תורוכב ׳תוחנמ ,תובא ׳הרז הדובע

 לע חיכומש המ ,םירחאו רהוזה ׳אמוחנת שרדמ ׳ינועמש

 .םיברה וניתורוקמב תוברה ױתועידי

 רוזע״ :ומכ ׳תבש ליל תורימזמ םיאשונ לע בכעתה ורפםב

 לכמ תבש רשא לאל״ ,״ןיחבשב רמזא״ ,״יעיבשב םיתבושל

 ךרדב םריבםהו ,״ךיתונברק תיצר תבש תנכת״ ,״םישעמה

 לארשי יגחו החונמה םױל הביח ךותמ הארנכ ,תודיסחה

 הנתינ ובל תמושת .םהירמושל חורו גנוע עפש םיעיםשמה

 שגר תאלמ החצ הפשב בותכ ורפס .תודיםחב םיכרעה לכל

 ױצמאמ ףא לע האלהו ונממ המצע הגיגנה ךא .המצע הניגנכ

 שיגרה אל ועבטמש רבתםמ .רשפאש המכ דע הילא ברקתהל

 :רמא ךלמילא יבר ױבא וליאו .רישו ןוגנל תדחױמ היטנ

 םדאשכ ,אוה בוט :ושוריפו ,״וניקלא הרמז בוט יכ״ בותכ

 .(2ױברקב רמזי םיקלאש לעופ

 םייממעה םיחנומה תא םעפ ףא עימשה אל רפס לכב

 ״ןיחבשב רמזא״ תא ריכזה רבכ םאו .הקיםומה חטשב רתױב

 החמשה וליפאו .״ןינידה םה םיצירע רמזל״ש ,ריעה אוה —

 .םיבותכב ולצא האב הניאש טעמכ הרמזהמ אצױ־לעופכ האבה

 תריש״ל ועיגהב .הריתיה ותונדפק ךות ול האב וז הנוכת ילואו

 עשױו״ םיקוםפה ינש תא ריבםמ אוה ,חלשב תשרפב ,״םיה

 לע דומעל ילב ״חכב רדאנ ׳ה ךנימי״ תאו ״אוהה םיב ׳ה

 .םירמ תריש לש וא ,לארשיו השמ לש םיה תריש

 ,א״נרת תנשב השרװב הםפדנ רפסה לש הנושארה הרודהמה

 ,ודכנ ידיב ,רבחמה תריטפ ירחא הנש שמחו םינומשכ

 השעמ״ קוםפב ובם תקדצ לדוג תא ראתמ רפסל ותמדקהבש

 םיטלמתמ שא יביבש וארנ הז רפםב םג יכ ,״םיגב זשרי תובא

 .םימשבש םהיבאל לארשי ינב תובל ביהלהל תובהלתהב

 ,רבחמה ובם לש ותױשיא לע רמוח תצק איבמ ךכ ךותו

 הליפתל ולש ןינמל ךירצ אוה״ש ׳ױלע רמא ןילבולמ קידצהש

 ־חאה ױמי לע רפסמ ןכו .״ותובהלתה לדוגמ םיכאלמ העשת

 םירופ־ןשושב השע ,ותוקלתסה תע העיגה יכ ושיגרהב ,םינור

 םע דחי םישובלמה לכ ול ןיכהו קינלימחב וידיסחל הדועס

 ותכרבכ שיא שיא םכרבו ,ותריטפ תעב ול קקזױש ״לטיק״ה

 ,ו״סקת רדאב ו״כב םש רטפג םימי המכ ירחאו ,קסנזילל עםנו

 .קידצה ױבא לצא ותחונמ םוקמו

 ,ונא םיארוק םהמו ,םיעדוג םיקידצ תומכםה ואב רססב

 דיה־בתכ לע רבעש ירחא ,קסירטמ דיגמה םהרבא יבר יכ

 יברו ,וסיפדהל רהמלו לדתשהל םישרױל הויצ ,רפסה לש

 ןײע יכ ,בתוכ הבאינישמ קידצה םאטשרבלה אגרש־לאקזחי

 םישודק םירבד םה יכ םהילע דיעמו ,קידצה רבחמה ירבדב

 רואל איצוהל םימיכסמל ףרטצמ אוהו ,הרותה יקוספ יזמרב

 תא אריל םהידמול בלל םיסנכנו בלה ןמ ואציש קידצ ירבד

 ,שטאקנומ ד״בא אריפש שריה־יבצ ברה .בל לכב ודבעלו ׳ה

 ־בתכב חנומ היה רפםהש ךשוממה ןמזה לע אלפתמ אוה ףא

 זאו סופדל איבמל הבוט קיזחהל יואר יכ ותעד עיבמו ׳די

 .םישודקה ױרבדמ ןיבהל הכזנ

 יתשב הםפדנ ג״נרת תנשבש ,הנושארה הרודהמה ירחא

 ,תופסונ תורודהמ יתשב ספדהל רפםה הכז ,תונוש תואצוה

 תמחלמ תפוקת םצעב ש״ת תנשב ןײדרונײלקב — הינשה

 יכ הדיעמ וז הדבוע .םילשוריב התשענ הגורחאהו ,האושה

 תוניצר לש הריוא ךות ,ותציחמב וכנחתה םיבר םידיםח

 רפםה ךותמ .תודיסחה םלועב ױתושירדל לגתסהל הפיאשו

 לע היונבה ,תינרדומ יתלב הקיסומ האירק ךות תצבצבמ

 ומלאי ןהילילצל רשא תױנומרה ,עורפ סננוסיד אלל היגומרה

 םעו ״דײואמו תודיםחה תריש ושרײ םמוקמו ףוגו טרפ ישחר

 ינבמ םינומא וםפ אל ןײדע יכ ,השגרהה תררועתמ האירקה

 .הבכ אל הריציה רנשו ,םדא

 ביל־הירא יבר אוה ,קידצ ןב ױרחא ריאשה אפיל יבר

 אריפש אבא לאומש יבר קידצה לש ונתוח ,קינלימחמ םולבםיו

 ךורב יבר םיקידצה לש םבסו ,ץיריקמ םחנפ יבר לש ונב ןב

 בורקממ קחצי בקעי יבר ׳ץינילמ ןרהא הילדג יבר ץינזיומ

 רדא ו״כב רטפנ אפיל יבר .טםולטמ אריפש ףסױ־םחנפ יברו

 רזעלא יבר ױחא ףאו ,ױבא תריטפ רחא םינש ט״יכ ,ו״סקת

 .ו״סקת זומת ח״כב ״דנש התואב רטפג קםנזילמ

 קינלימחמ אפיל יבר לש ותציחמב דיתעל קידצ ג
 ילעב ןיב טלובה ותעשב היה ץישודארמ ןורב רב־רכשי יבר

 ויתפומ םוש לעו ,םהיגיבש לודגהו ןילופ יקידצבש תפומה

 ״בוט־םש־לעב״כו ״אשידק אבם״כ םײוצמ יתלב םיראותל הכז

 דומעלו קינלימחב תבשל ױלע לטוה ומוסריפל דע םרב

 דע ללכהמ תאצױ חונלבסב תוכחלו ,םירמו םישק תונױםנב

 .תושק תודובעב קסע אוה זא דעו .תולגתהל ורות עיגיש

 .אפיל יבר לצא תושמש — ןהבו

 יבר ןב קחצי יבר ױבאל ה״בקת תנשב דלונ רב־רכשי יבר

 אוה .״ ׳ה ארי רשיו ם ת שיא״ טושפ שיא היהש ,רב־רכשי

 הלודג אל הרײע ,ןישטנחמ השמ ׳ר תב הליב תא השאל אשנ

 ,ןישטנחב רוגל רבע ױאושנ ירחא .ץליק זוחמה ריע דיל

 ומצע לע לוטיל וברסב ,לארשי ידליל ״דמלמ״כ םנרפתה םש

 הכומסה קינלימחב רוגל רבע ןישטנחמו .תוגבר לש הלוע

 לעו הרותה לע קשוי היה הבו ,אפיל יבר לש וריע ,ןישטנחל

 לדה המחלמו רחםמב הקםע ,הליב תינברה ,איהו ,הדובעה

 גישהל רב־רכשי יבר םג חילצה םיתע ״דידלילו הלעבל הםרפ

 .טעומ הרכשו הבורמ התחרטש ״תודמלמ״

 .קינלימחב רב־רכשי יבר לש ילכלכה ובצמ היה רמו ער

 תושעלו םירז ידגב סבכל תצלאנ התיה הגונעהו הכרה ותשא

 תוגונעה לארשי תונב לש ןכרד ןיאש תולפש תודובע ינימ לכ

 ןיב םג רםוסמ ׳קוצמהו בערה תפוקת ,וז הפוקת לע .ןתושעל
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 ותוקיבד תא םיאור ױהש קינלימחב םירישע םידגנתמ״ ־ ראשה

 הכרב״ * רב וטנס ׳עושמה ױנע ףא לע ׳תודיםחב ב״יר לש

 השעש״ םױ לכב רמוא ךנה .םױ לכ רמוא התא הלטבל

 ךרבמ ינא :םהל רמאו ךײח .״דורמ ינע ךנהו ״יכרצ לכ יל

 תאז זתױנע זךירצ ינא המו ,״יכרצ לכ״ רמוא ינא .ןידכ

 והמו ״יכרצ לכ״ םירמוא םתא וליאו .יכרצ לכ יל שי

 .רתױ גישהל הלילו םמױ םתא םילמע .תורישע ?םככרצ

 םידיםח״)״הלטבל הכרב םכתכרב תאצמנ .יד םכל ןיא — עמשמ

 .(44 .סמ ׳ןיוז ברהל ״םירפםמ

 ׳ושמשל אפיל יברל ב״יר עיצה ׳קינלימחב וירוגמ ימיב

 דומללו םשמשלו םריכהל ורוד קידצ לכל ױעסמב וכרדכ

 אפיל יבר לצא ותושמש ,םשה תדובעב ךרד הזיא םהמ

 ׳אפיל יבר תליפת ינפל ׳ומױב םױ ידמ :ןמקלדכ הגהנתה

 יבר .וכרדל ךלוהו ותרטקמ ןשעמו ורדחל ךלוה ב״יר היה

 ימ לכ לע תוצרמנ דיפקהל היה וכרדו ׳לודג ןדפק היה אפיל

 םשור ותדפקה התשע תובר םימעפו .יוארכ ונוצר השע אלש

 םוי לכב .ותלדגב װכי אלש םיריהז ױה וירכמו ויעדױ .ץרמנ

 תושמשב ודיקפת אלממו אפיל יבר תיבב ךלהתמ ב״יר היה

 יברה תיבל אובל רחיא ב״ירש עריא תחא םעפ .שדוקב

 ב״יר .תושק ױלע דיפקה ותיב ףם לע ךרד הלהשכו ׳ושמשלו

 .ותליפת ינפל ותרטקמ ןשעל ךירצ אוה םגש תומימתב והנע

 לע רתױ דוע רבג יברה לש וסעכ .25אובל רחיא ךכ םושמו

 ובלב הראשנ אינורט ףא .ױנפ לעמ וחליש אוהו ׳וז ותבושת

 .תױונמדזה המכב יוטב ידיל האבש ׳ב״יר לע אפיל יבר לש

 לש ונתחש ׳יברה לצא ותושמש תפוקתב םעפ עריא בושו

 תועובש סדנוק השעמ השע ׳ונחלוש לע לכאש אפיל יבר

 שיא לש וםיכמ ףא־תחפטמ איצוהו ׳ױאושנ ירחא םידהא

 דיפקה ונתוחל רבדה עדונשכ .וסיכל ץוחמ התארנ החצקש דחא

 ושרג ׳תאזכ תושעל לוכי םילקבש לק קרש ׳ורמאב ׳ױלע דאמ

 ׳קפאתה אל ב״יר .ןירוטפ טג ונממ לבקל ותבמ שרדו ותיבמ

 קידצה ךא .םניב םילשהלו ועיגרהל הםינו אפיל יברל סנכנ

 ב״יר ,והומכ ךומכ םג :ול ובישהב ;ױלע םג דיפקה ןדפקה

 ונורכזב בוש הררועתנ וז הדפקה .ותיבל הנפו ונמיה שרפ

 זאמו ׳ןילבולב המײקתהש ״הלודגה הנותח״ב אפיל יבר לש

 ,־׳6הליבחה םניב הדרפחנ

 םוקמל — ב״ירו אפיל יבר — םהינש בוש ונמדזנ םימיל

 ״הזוח״ה קחצי־בקעי יבר לש ונב תנותחב הז היה .דהא

 — וז הנותחב ופתתשה םינומה יכ ׳ןבומ ױלאמ .ןילבולמ

 .םידיסחהו םיקידצה ילודג םכותבו ׳ךלמ לש ןירטלפב החמש

 ידימלתמ םהינש ׳ץישודרמ ב״ירו ץישפורמ יבצ־ילתפנ יבר

 ינינעמ םיזורח תזירחבו תונחדבה תרימאב ודבכתנ ״הזוח״ה

 ןחלושה לע הלע אוה .ב״יר היה םינחדבל ןושאר .םױה

 ״םוחר אוהו״ תליפתמ עורק ״תומש״ רײנ ׳ןימימ — ובל לעשכ

 םיםוכמ ױה ױנפ .רשב ךרי קיבדה ילאמןעה ודצ לעו ןונחתבש

 .תונחדבה ירבדמ גנעתה שממ ״ההח״ה .וריכה אל שיאו הוסמב

 ״הזוח״ה וקיםפה עצמאב •ורמאנ םה ובש ןחהמו םתופירחמ

 ׳ב״יר ױלא ברקתהשכ .״ילא אוב ׳לרב״ :ומשב ול ארקו

 ;הלאשב ב״יר ובישה ״? ךמצע לע תשבלה המ״ :הזוחה ולאש

 םע דצ לע״ :ךױחב החחה רמא ״? יברה לאוש דצ הזיא לע״

 ךוראה ״םוחר אוהו״ והז :הקומע החנאב ב״יר בישה .״תומש

 קר םירמואו וב םילזלזמ םידיםח רשא לע הכובה ׳ןונחתבש

 תורחא תוליפתמ יקלח ערגנ עודמ :לאוש א הו .2ױנממ קלה

 הבטוה ? םיקרזנו םירזגנה ״תומש״כ היידאש ילע רזגנו

 תרימאב ךישמהל ב״ירמ שקיב אוהו ׳הזוחה יניעב הבושתה

 .תונחדבה תרימאב ךישמה ב״יר .״תונחדב״ה

 הצוחה תאצל ץלאנש ׳אפיל יבר עתפל ברעתה ןאכש אלא

 תא תאשל היה לוכי אל רזחשכו ׳תונחדבב ב״יר לחה םרט

 האב הכ דע ותקיתש .וליפשהל הצרו ב״ירל םיקלוחש דובכה

 ןחדבל החחה לש ותאירק .ןחדבה אוה ימ עדי אלש ךותמ םג

 אלל ׳ילימ ימוטפ םטפמה אוה ימ״ הוסה תא ול התליג ומשב

 ךא .לוקב אפיל יבר ארק ״יהמבהמ דרי ?ףרה אללו םעט

 .לודגה רובצב הטלתשה הרומח הממדו ױפמ םירבדה ואצי

 אוה .״ארװח אתאו אקמום לזא״ .דיסכ ריוחה ומצע ב״יר

 ןתואש ״ױתוגרדמ״מ דרױ אוה יכ ׳וחוכ לטינ יכ שיגרה

 דרי םינפ תשובב .ןױלע ינחור ץמאמ לש תובר םינשב שכר

 וברעתה אל םיקידצה .תונחדב תרימאמ קספו ןחלושה לעמ

 ׳קםנזילמ ךלמילא יבר לש ונב ׳אפיל יבר לש ודובכ םושמ

 בוש הםינ תצק ששואתנשמ .ןילזפבו היצילגב תודיםחה יבא

 הרזח אפיל יבר לש הבילעמה ותאירקש אלא ׳וחוכ תא ב״יר

 .וירבד לכל טושפ םדאנ א־הש ב״יר שח םעפה .התנשנו

 .ושדק חורו ותארשה ונמב ההקלנו ״תוגרדמ״ה ונמ ולטינ

 ׳קהבומה וברל .םינמזומה יפלא ןיב ב״יר טטוש שיובמו ךובנ

 .וביבס היהש ברה קחודה לשב תשגל היה רשפא יא ׳הזוהל

 ״ןמאנו בהוא דידי״ אצמי אמש ׳םלואל ץוחמ לא אצי אוה

 .הצע אוצמל דחיו ױנפל ובל תא חישהל לכױש

 ץישפורמ יבצ־ילתפנ יבר בוטה ורבח םע שגפנ ותאצב דימ

 לע תירבח החיפט ול חפט הלה .שחרתמה לכ תא ול חשו

 .םולשב אובי לכה יכ ׳ילע ךומס .הצע יתאצמ ־רמאו ובג

 לע םגשכ ׳ןחלושה לע צ״נר הלע .םלואל דחי סהינש וסנכנ

 םיקידצה חבשב לחה אוה .תונחדב רמול לחהו הוסמ ױנפ

 םואתפ .דחאל דחא םלוכ לע רבעו םלואב םיחכונ ױהש

 ב״יר לע ודיב עיבצהו םיחרואה־םיקידצה ריאתב קיםפה

 ישודק םיקידצ אנ ורמא״ — םלואה תניפב ךובנ ןײדע בשיש

 הארמ ועבצאבשכ תונחדבה ןוגנב ארק — ןאכ םיחכונה ןױלע

 תושק תועיגי עגיו דמעש ידוהי שיה — ב״יר לע ןמזה לכ

 רב־רכשיכ םױה דעו ט״שעבה ןרמ ןמזמ ׳תי םשה תדובעב

 :הבושתה העמשנ דחא הפ ״:תמאה תא אנ ורמא ? ץישודארמ

 :עגרל קיספהל ילבמ ךישמהו וחצממ העיז החמ צ״נר .״ןיא״

 הנפה םעפה — ןאכ םיאצמנה ןױלע ישודק ׳םיקידצ אנ ורמא״

 וגשיה — קינלימחמ אפיל יבר לש ורבעל דחױמב וטבמ

 תתיכו םיפוגיסבו תױנעתב ומצע תא הניעו ףגיםש ידוהי

 םעפה םג ״?ץישודארמ לרבכ ׳רודה יקידצ תא ריכהל םילגר

 לרבש רבדה ןוכנה :ךישמה בוש .״ןיא״ — הבושתה הנתינ

 הבושת העמשנ בוש — ? אוה יתימא םימש ארי ׳יצישודארה

 ותונחדב תא צ״נר קיספה ןאכ ,״ןוכנו תמא ׳ןה״ :.דדיחא

 — תונחדב רמול תלחתה !יצישודארה לרב :ב״ירל ארקו

 הזוחה וגרומ לש ותחמשב חונחדב רמול האנ ךל ״דנמײם

 תעדיש ׳םישודקו םיקידצ תורשע ודיעה ךב יכ ׳ןילבולמ
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 ךירשא ,התא םימש אריש ,רודה יקידצ לא תעסנש ,הרותב

 .״אדבג םושמ דוע דחפת לא .ךקלח ירשאו

 ױתוחוכ יכ ב״יר שח ,ױרבד תא צ״נר עימשהש העש

 תארשהו ױתוגרדמ תא בוש לבקמ אוה יכ ,ױלא םירזוח

 לעמ תמחדב ירבד רמאל ב״יר ליחתה תאש רתיב .שדוקה

 .םיקידצה ןחלוש דיל ,ךכ םשל דחױמב ןקתוהש ןחלושה

 ,ובל תא ורבשיש םדא יואר םנמא :רמא ױרבד תישארב

 ורבשיש ,בותכ ״רואמל תיתכ״ םלוא .הואג ידיל אובי אלש ידכ

 — ״דואג ידיל אובי אלש וזכ הדמב םדא לש ובל ותתכיו

 הלילח הרות התױצ אל םלוא .רואמ ידיל איבי חורה ןורבשש

 ידיל והואיביו םדא לש ובל ורבשיש — ״תוחנמל תיתכ״

 אציו בלענ זמרה תא ןיבהש אפיל יבר ״לכמ העורגה תובצע

 תא חמשל ,ותונחדבב ךישמהו לעפתנ אל ב״יר .םלואה ןמ

 השענו אפיל יבר ותא םײפתנ הז השעמ רחאל ךא .םיהכונה

 .ןמאנ בהואל ךכ רחא

 ,שדוקב ותוא ושמשב ב״יר לע וזגורו ותונדפק ירחא ,םרב

 .ינוע ךותמ הרותה לע תבשל ךישמהו ,ױלא אובל ב״יר לדח

 תשא הליב לש הלמעו היתודרט בור תא וארש קינלימח ינב

 תםנרפל גישהל ודי לאל ןיאש הברה ״ותונלטב״ תאו ב״יר

 ודנ ףא םיבר .ןלטב לרב :םשב רידת ול םיארוק ויה ,ותיב

 םא — ורמא ךכ — קפס ,ולש םילהתה תרימאלו ױדומלל

 תא ריתםהל עדי ב״יר •רמוא אוה רשא תא אוה ןיבמ

 תוגרדמב הלעתה ,לכ יניעמ םלענ אענצכו ױתועידיו ויתוגרד

 .ואוב םוקמ לכב ב״ירב קבד ״ןלטב לרב״ הז םש .השודקה

 .״ןלטב לרב״ ומצעל ארוק היה אוה ףא

 קינלימחב תונױםנב ״ןלטב לרב״ לש ותדימע .ז

 דמע םלוכב .ותקוצמו ױנע ימיב ב״יר הסנתנ םיבר תונױסנ

 המימתה ותנומאב קזוחמ םהמ אציו תיאליע שפנ תרובגב

 אוה רמוח־לקו ,ותיב ינב ױה םעפ אל .האילפמה ותקדצבו

 ויה םעפ אל .ועמשמכ וטושפ ,שממ םחלל םיבער ,ומצע

 כ״יפעא .םױה ךשמב רבד ומעט אלש רחאל תולילב םימדרנ

 ־תיב יבשױ אל ,םתיבב ררושה ארונה בצמה לע שיא עדי אל

 אל תינברה ףאו הליג אל ב״יר .ותיב ינכש אלו שרדמה

 .םביחב םדום ואשג םה .התליג

 תיבב ויה אל חספ ברעב תחא םעפ :תדפםמ םידיםח תדנא

 תיבה תוניפב םאיבחהל לכױש םחל יתיתפ וליפא ב״יר

 ױתװצמב ונשדק רשא״ ןוחטבב ךרבל היהי רשפאש ידכ

 םשל .הלטבל הכרב לש ששח אלל ,״ץמח רועיב לע ונװצו

 תא ונכשמ לואשל ומצעל השרהו ורדגמ ב״יר אצי הוצמ

 לארשי לש םכרדכ ,ןכשה .םישורדה םחלה יתיתפ תרשע

 אלא םירסח םיתיתפ קר אל יכ ןיבה ,םינמחר ינב םינמחר

 םחל רככ ב״ידל ןתנו רהימ ןכ לע .ןיא — לוכאל םחל םג

 החמשב אציו םיתיתפהו םחלה תא ב״יר םש .םיתיתפ הרשעו

 םחל תפ ואר אל רבכמש ,םידליה .תיברע תליפת ללפתהל

 רזח .עגרכ הזליכו םחלה תפ לע ולפנתה ,רתױב םיבער ױהו

 ,םרב .וכרדכ ״דלודג תובהלתהב ״ץמח רועיב לע״ ךריבו ב״יר

 .היהשכ ראשנ םחלל בער

 לארשי יתב לכב .חםפה גח לש וברע .עיגה תרחמה םױ

 יוקינה תא םימײסמ •םינורחאה גחה יכרצ תא םיגיכמ .החקרמכ

 .יוקינ ןיאו קורימ ןיא .טקש דבלב דחא תיבב .קורימה תאו

 — לכ ןיא שרל .הז אוה ב״יר לש ותיב .לושיב ןיאו היפא ןיא

 זםיבורמה גחה יכרצ תנכהלו היפאל ,לושיבל חקי ןינמ

 ״ןלטב לרב״ וא ב״יר תא הדירטמ וז היעב ןיאש הארנ ,םלוא

 .רבד ךכ לע הלגמ אוה ןיא ירהש ,תױרבה יפב ארקנש יפכ

 ךישממ אוה — ךפיהל .תובצעב הלילח יורש וניא ףא

 רמולו זזפל ,ארונה ונובער ףרח ,םינפ תלהצבו תובהלתהב

 ךורבו אוה ךורב — רבד רםח אל ול .דוד ןב תולהת ירבד

 תרימאו שרדמה־תיבמ זז וניא ב״ירו העש תפדור העש .ומש

 התיב תותלד תא .היכוב תינברה תבשױ ב״ירה תיבב .םיליהתה

 איה הלעב ןוצרו וז השא תקידצ .םרעצב שיא הארי לבל הרגס

 ךרטצהל רשאמ חםפב הצמ תיזכ לוכאל אל בטומ .השוע

 ,םידוהי ינש םיםנבנ עתפל .״לוח ךתבש השע״ .תוירבל

 בגנל הרהימש ,תינברה לא דימ םינופו םארמ יפל םידבוכמ

 וכרטציש רבתםמ .הקוחר ריעמ םה םיחרוא — :היתועמד

 לע םה םיקדקדמש רחאמ .גחה ימיב ,קינלימחב ,ןאכ תוהשל

 .קהבומ םימש ארי לש ותיבב קרו ךא ולכאי הרומחו הלק

 .םימש ארי ידוהי רד הז תיבב יכ םהל ורשיא ריעה ינב לכ

 .םפסכ בטיממ ומלשי םלש .ױהי אל תויפםכ תױעב

 החמשב״ :םהל התלג איהו קפאתהל תינברה הלכי אל

 ןיפכד לכ״ וב רשא גחב םכינפ תא םילבקמ ונײה ןוצרבו

 ונתיבבו השענ המ לבא .״חספיו יתײ ךירצד לכ ,לכאיו יתײ

 .״הבוח ידי תאצל הצמ תיזכ אל ףאו גחה יכרצ אל ,לכ ןיא

 וקספ — הגאד וז ןיא״ .די רחאלכ וז הנעט םיחרואה ולטיב

 ךרצנ אל — בוט לכמו בוט לכ — ונתא לכה ונאבה״ .תובחרב

 יוארכ גחה ונל וניכיש םימש יארי םידוהי לש תיב אלא ונל

 ואצמת םימש יארי לש תיב״ — :תינברה המיכםה .״תואיכו

 — המצעל המכים — ״ןאכ ןיא םדו רשב תתמ ףא״ .״ןאכ

 .תלטונ איה החרט רכש ירהש

 ? תכלל תמאד אבילא ול המל .ותיבל תכלל זרדזמ וניא ב״יר

 ןיא ? גחה יכרצ תנכהב רוזעל .ןיא ?םישובלמ ףילחהל

 ױדומלב אופיא ךישמה ? המל — ברעה יזמ ױדלי תא תוארל

 ומצע רהיט ״דרהט הוקמל ךלה גחה ברקתהשמ ,ותליפתבו

 םירהממ לכה .הליפתה התלכ .שרדמה תיבב ותניפל רזחו

 תרימאב ,גחה תװצמ םײקלו המר דיב ״םחוכלמ״ גוהנל םהיתבל

 תיבב ב״יר ראשנ דדוב .״םינשמו םיקתמ״ תליכאבו הדגהה

 םידוהי ינש ױלא םישגינ הנה ...?רהמל ול המל .שרדמה

 םכרבל ודי טישומו ״חמש גח״ תכרבב םמדקמ ב״יר .םידבוכמ

 לוכאל םגוצר :ול ריבםמ םהמ דחא .״םכילע םולש״ תכרבב

 ךא .וברקב ב״יר לש ובל ץמחתנ .גחה תדועס תא ותיבב

 ךורעל םוקמ םהל אוצמל וקיפםיש ידכ ,םבישהל רהימ אוה

 יתיבב יכ ,םכחראל לכוא אל ךא ,דאמ רצ — ,רדםה תא וב

 .״ךרובמ ומש יהי — ׳ה ןוצר אוה ךכ .גחה יכרצ ונכוה אל

 — לוכאל ןיא .ךומכ ונומכ — םיחרואה םילטבמ — אלימ״

 אל םיצורה הלא םידבוכמ םיחרוא לע ב״יר המת .״לכאנ אל

 .ריעה ידיגנ יתבב לוכאל םינכומ םניאו ותא אקוד לוכאל

 ,תברוצ השוב וכותבשכ ,ותיבל ומע םחקל וחרכ לעב
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 .םיקלוד תורנ ׳ךורע ןחלוש הנהו ב״יר האר ותיבל ואבשכ

 לש םימיעטו םירגמ תוחיר םילוע חבטמה ןמ .תעצומ הטמ

 תינברה הלכי אל :באכו ב״יר לש ובל טבצנ .גחה ילכאמ

 יאשר םולכ .םדו רשב תתמ הלטנ .הז רומח ןױסגב תאשל

 תינברה ול החש — רהרהמ ודוע ז וזכ הדועסמ תונהיל אוה

 החמשב ״רדם״ה ךרעו ונחלוש דיל ב״יר בשי .ערואמה לכ תא

 .הנױלע הראהב הרות ירבד רמאו גח יריש רש ףא .תובהלתהבו

 החמש ךא ׳קינלימח ידוהי יתבב התיה הבר גח תחמש :ורמא

 .התיה אל ב״יר לש ותחמשכ

 .ואבש תמועלכ ׳םיגפה יאושנ ׳םיחרואה ומלענ גחה יאצומב

 .בר אלפל היה רבדה .ב״יר תיבמ אל ףא ׳שיאמ ודרפג אל

 קחצי־בקעי יבר קהבומה ובר לצא ב״יר רקיבשכ .זר — זרה

 ״שודקה הזוחה״ ולאש ׳חספה גח רחאל דימ ןילבולמ הזוחה

 םיכאלמה רב־רכשי יניעב םיארנ דציכ ׳ונ״ ׳בגא ךרדבכ

 נ!״י לאכימו לאירבג

 .רחא השק ןױסנב ב״יר דמע — םידיםח םירפםמ — םעפ

 רענב שגפ ׳הרהט תליבט לבט םש ׳אופקה רהנהמ וכלהב

 .ןטק ןקנק הריכמל ול עיצהו ב״יר לא רענה שגנ .ןטק ירכנ

 ׳ילכה ריחמל לאש .בהז ירניד אלמ והאצמו ןקנקב ב״יר ץיצה

 רעצמ םוכס — םילודג הרשע :טועפ ריחמ עמש ותעתפהלו

 ףאש אלא ׳הב תוכזלו וז האיצמ לע ץופקל ב״יר הצר .דאמ

 דירוהו חקמה לע דמע .ודיב ױה אל הלא םילודג הרשע

 רהרה רכממו חקמ ידכ ךות .״םילודג״ השמחל םוכסה תא

 היהא רשעתא םאו ׳רשעתא ירה — הז ןקנק הנקא םא :ב״יר

 יכה יא .ללפתא אלו דמלא אל .ףסכבו רחםמב םױה לכ עוקש

 הכזיש בטומ .דוביאל ךליש הזכ רצוא לע לבח ךא .אניעב אל

 ׳ריע לש הכותל רענה תא ךשמ .ירכנ וב הכזשמ לארשי וב

 ןבומכ .דורמ ינע ׳ריעה יבשותמ דחאל ותוא הנפה םשו

 — הנוקה רשעתנ זאמ .הב וכזו האיצמה לע ולפנ הז תיבבש

 .ױרחא ותיב ינבו אוה

 השעמ תושעל טילחה אוהו ב״יר לש ובלל םירבדה ועגנ

 תינברל ןירוטפ טג תתל — ״תועמד ױלע דירומ חבזמ״ש

 ארק .יוארכ הסנרפל לכױש שיאל אשנהל לכותש ידכ ׳הליב

 ריבסה ףאו ׳טגב הרטפל ונוצרב יכ הל ריבסהו ותיערל ב״יר

 ׳הלעב ירבדמ העגפנ תינברה .וז הבשחמל םיעינמה תא הל

 .לארשיב תאזכ השעיי אל .סחו הלילח :׳דבישה הואגבו

 .ךרוא הלגתיו וגל בטױ רשא דע לבס לכ לובםל ינא הנכומ

 לע תבשל וכרדב ךישמהו תינברה תבושת לע ב״יר חמש

 .קוצמו בער לובםלו הדובעהו הרותה

 םעפל םעפמ רפסמ היה ץישודארב ותוקידצ ימיב דועו

 ױרוגמ תעב דוריה ובצמ לע ױדימלתו ותחפשמ תביםמב

 ילב ׳םחל רככל שממ עיגהש דע ינועב םש יחש ׳קינלימחב

 ונוחטבו ותנומא לדוג תמחמ קוחדה ובצמ לע שיא םושל תולגל

 תבש ברעב ׳םעפו .תיטרפ החגשהב להנתמ לכהש םורמב

 םירוקב ךורעל םישנ לש ןכרד זאש ׳תורנה תקלדה רחאל

 הסנכנ ׳שרדמה־תיבב היה ומצע אוהש העשב ׳ןתרבח יתבב

 תונטק תורנ יתש םש האצמו תינברה חיבל ױתונכשמ תחא

 ןחלושה לעו ׳תיבב הפי וריאה אל ןתונטק ךותמש ׳תוקלוד

 הדמע הריכה לעו ׳תורוחש תואקסולג יתש תוחנומ האצמ

 הניאכ המצע התשע הנכשה .המדא יחופת המכ םע הרידק

 .םינוש םירבדב תינברה םע החחושו ׳השייבל אלש ידכ האור

 רמאו תלדה תא חתפשכו ׳שרדמה תיבמ ב״יר אב ךכ ךות

 זא ורעב ױנפו ׳רוא ולוכ תיבה אלמתנ דימ ״אבט אתבש״

 דאמ הלהבנ הנכשה .וב טיבהל ולכי אלש דע ׳שא תקובאכ

 השקבו הירחא הצר תינברה .הצוחה האצי דימו הז הארממ

 השאה .התארש הממ שיא םושל רפסל אלש הלעב תדוקפב

 הלבק זאו ׳םיקלא שיא קר ׳אוה טושפ שיא אל יכ הניבה

 אענצב החלש םעפ לכו ׳אחיקפ אניעב םהילע חיגשהל הילע

 .םיגחל ןכו ׳ותיבל ףוע האיבה תבש לכל .תיבל ףרט טעמ

 אל ךכ ףועה לע ול היה אלש םשכש הניבה אל השאה םרב

 אל הטיחשה ימד ילבו ׳ףועה תטיחשל םישורגה ינש ול ױה

 .שיאל יתדגה אלו ירדגל ץוחמ יתאצי אל יכ ׳גחל ףועה טחשנ

 ידוהיה״ לש םתומדב םייחרוא קינלימחב והורקב םעפ

 ב״ירל היה אל .אטפאמ ריאמ יברו בולילמ דוד יבר ,״שודקה

 חםפל הרוחשה הטיחה תא לטנ .רוא תולעהל המבו םדבכל המב

 ׳רוא השע תיזה ןמשמ .םיתיתפ השעו ״הזוח״ה ןמ לבקש

 ־ובר ול רמא ״הזוח״ה לא אבשכ .ןמשל הליתפ ונתנב

 .יתקליחש ״תורומש״ה לכמ רתױ יל הריאה ךלש ״הרומש״ה

 הפואל ךלהש ׳םעפ עריא קינלימחב ״דמלמ״ היהש ןמזב

 .ותרטקמ תא ולצא קילדהל שרדמה־תיבל ךומם בשיש דחא

 הפואהו ׳ריעב קושה םױ אוה ׳עובשב ישימח םױ זא היה

 זאמ .הכרבב שול :.דפואל רמא ונממ וכלהב .הסיע זא של

 ׳ךורא ןמז שלו של הפואהו ׳הםיעב הױרש הכרבה התיה

 קיפה הפואה .התחפ אל הסיעהו ׳םישדח הנומשמ הלעמל

 רשעתנ טעמכו ׳התלכ אל הסיעו ׳םחל תורככ הברה הנממ

 ױפמ האצי הגגשכו ׳ותדובעב הצק ושפגש דע ׳וזה הכרבהמ

 התלכו הכרב לש החכ גפ זאמ .הזמ רטפהל רשפא יא :ורמאב

 ׳ותרטקמ קילדהל הפואה לא בוש םנכנ ב״ירשכ ׳םימיל .הסיעה

 תוחצ ךרדב ול בישה ב״יר ךא .בוש וכרבל הלה ושקיב

 אנדיע לכב אל) ״קראמראי עשװאז עינ״ :ינלופה םגתפכ

 .(אסינ שחרתמ

 קדצ־הרומה לדנוז יבר ׳ב״יר לש ודוד קלתסנש ירחא

 היה אוה .ץישודארב ומוקמ־אלממכ ב״יר רחבנ ׳ץישודארב

 רבעש ירחאו ׳דבלב צ״ומכ אלו ריעה ברכ רחבגש ןושארה

 ױלע — ומוםרפ דע — זא םג .ובצמ בטוה ץישודארב תבשל

 .לבסבו תומוצב םיבר םימי רובעל ׳בר לבם לובסל היה

 תוארל ׳הזמ תוחפבו םיבורח בקבו הברח םחל תפב קפתסהל

 עגרל קיםפהל אל תאז לכבו ׳ותיב ינב לש םנובערבו םלבסב

 םיקידצ לש םהילגר רפעב קבאתהמ לודחל אל ׳ותולעתהמ

 .תומילש תונקלו

 לעב :תולוגס שלש ב״ירב ורכינ קינלימחב בשױ ודועב

 רמז ׳םיעצמאהו הרוצה יבגל זעונ ןחדב ׳שעוגו טהול הליפת

 ךא .ותױשיאב הינומרהב ודחאתהש ׳םעונבו ןחב ןגנ ביטימ

 תודיסחב קסנזילמ ךלמילא יבר תטיש תפלחהל לעפ הז םע דחי

 ללגב םאה .ןילבולמ הזוחה קחצי־בקעי יבר תטישב ןילופ

 תפוקתב ױלע יאקסנזילה לש ונב אפיל יבר לש ותונדפק

 ׳ותא ב״יר םילשה ותוקידצ תפוקתב ירה זתאז השע ױנע

 ילואו .םלועהמ הפלח וליאכ םהיגיב הרבעש הערה חורהו

 ...״שונאב אוה חור״ םושמ
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 תודיסחה ריע קינלימח .ח (ה״עקת—ה״קת) רזעילא־םהרבא יבר ןב ,ןילבולמ ״הזוח״ה
 יברו גרובשלקינמ הקלמש יבר לש קהבומה םדימלת היה

 קינלימח לש התױנעמ ב״יר תילעו אפיל יבר תריטפ ירחא ,שטירזממ דיגמה לצא רקיב םג ותוריעצבו ,קסנזילמ ךלמילא
 זאמ .יונפ ריעב תוקידצה אסכ ראשנ ,ץישודארב תוקידצל ׳בןזישט ׳בודבזתל רבע הנממו ׳טוצנאלב בשיתה החהה

 םידיםח יושמל םהיצלח יאצױמ וא םיקידצ תעד לע הלע אל ירחא תינלןפה תןדיםחל זײמ תויהל הכפהש ׳ןילבולל ףוםבלו

 יבר ר״ומדאה בשי הבש הנורחאה הפוקתל טרפ ,קינלימחל ילןךגמ דןןא היה בײר <היצילגמ תודיסחה תא הילא ריבעהש

 ׳ר ןואגה ןב גיזבולאיב ד״בא םהרבא ׳ר ןתח ,ןמדלוג דוד ךיגמה ׳אטפאמ ״לארשי ב>דוא/׳ לש ףאו ׳הזוח1ך לש ןידיסח

 לעפו ״קינלימחמ יברה״ ױוניכב עודי היהש ,הגארפמ והיעשי עןמשל היה רשפא םהיתורצחבש ׳םירחא םיקידצו ץיניזוקמ

 ױלע יבודי ײעי ׳קינלימחל הכומםה ץליקב םױסמ ןמז המוצע תוקיבדב םויה עצמאב םיידיסח םידוקרו הרמז לוק
 .ךב רחא אףןבל תוחבשתו תוריש׳םיליהת יקוספ ךלוהו רךוג לוקבו

 אל םידיסחו םיקידצל רבעמ ריעכ קינלימח לש הכרע ךא תעפוש הרמזו הרישב ורזתשה םינוש םיקוספמ םיקוספו ,םלוע

 םיקידצ היתובוחרב תוארל היה רשפא םעפל םעפמו ,הנתשנ עבטה תריש ,םײריל םיביטומב ,יח לאל הליפתו הידוהו ללה

 תורצחל ,תודיסחה יגיהנמל םכרדב רודה יקידצמ םיעדונ םידוקיר ״דניכשה תולג לע םיעוגעג ישחרו בל תימה ,םוקיהו

 תחנ םרגש ,ריעב יוצמ ןױזח ׳םירחאו ץיניזוק, ,אטפא ,ןילבול רצחב דוקרו ןוגנב וניכסהש יפכ ,שפנה תולכ דע םיאליע

 .םוקמבש תונושה תותלישושה ידיםחל חור תא רכז ,ץישודארב תבשל ורבע ירחא םג ,ב״יר .יאנילבולה

 בשױ ודועבש ,רפים ,אטפאו בוריזואב ד״בא םײח־לאיחי ׳ר ףאו ׳םינפל ורוגמ ריעב וידיסח ױה םיטעמ אלו ,קינלימח

 ,ותונטקב דוע קינלימח ק״דבא שוביל ׳ר ונב הלח הלופואב דע מײקתהש ,קינלימחב ץישודאר ידיסחל הליפת־תיב ודסי

 ״אבס״ל חילש חלש אוהו ,ונממ ושאונ םיאפורהש דע .האושה תמחלמל

 — 1942 תגשב ללוחש תםנכה תיבב חרזמה לתוכ
 לוש רעד ןיא טנאװ־חרזמ עטעדנעשעג יד

 1942 ןיא עיצאפוקא רעד תעב
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 המ ׳ונתיאל םנמא בש אוהו ,םימחר ױלע ךורעל ץישודארמ

 ,**וב לפיטש אפורה יניעב לודג אלפל בשחנש

 האמה לש הינשה תיצחמב .הרות םוקמ םג התיה קינלימח

 םש ול אציש ןילופ חסונ יפל הלודג הבישי הב הדסונ ט״יה

 ־ישארו םירומ חוקיפב הלהנתה הבישיה .הנידמה יבחר לכב

 האב הבישיה .םתלוכיו םנוצר בטימב היכרצל וגאדש הבישי

 רשק םײק היה םרט זא .ריעב תודיסחה תרבגהל רשקב אל

 ריעה ינקסע ךא .םױה ונימיבכ ״דרותה דומלו תודיסחה ןיב

 תירמוח הגאד ךות הבישיה לע בר עפש ועיפשה םײדיסחה

 דומלה תרגסממ אצי הבישיב דומלה .החותיפלו המױקל

 םירוחבו ׳תושרדמ־יתבבו ארמג ידמלמ לצא םירדחב יתרוםמה

 .הבישיה ילתוכ ןיב ללכהמ אצױ ןױזח ױה אל ״םײוליע״

 םכרעו ׳ןילופ תודהיב ההובג הגרדמ לע זא דמע הרותה דומל

 ןיב ׳תונוש תוניחבמ בר היה תובישיה ידימלת םירוחבה לש

 תניחבמ ןיבו ״דאריה הרומו בר רותב — תילכלכ הניהבמ

 םיריבגה דצמ םישרוד םהל ואצמנ דימתש ׳יתחפשמ רודס

 .תױרמוח תוגאד אלל םתסנרפל גואדל ולכיש םידימאהו

 תובישי־ישאר רותבו תונברב תולענ תורשמל ועיגהש םהמו

 .ןילופ לש זכרמה ירעב

 ודמל ןהבש תותכ יתש תב הלודג הבישי ,קינלימח תבישי

 םידימלתו ׳ידוהיה םלועב בוט םש הל השכר ׳םױב תועש רשע

 ןינע םג .הירעש לע םיקפרתמו הילא םירהונ ױה םיבר

 לע ודמעש ,תובישי־ישארו םינבר קינלימחל ךשמ הבישיה

 םיליח ריבגיש הדומל לע וקפרתהו האריהו הרותה רמשמ

 .אתײר־אל

 ותריטפ זאמ קינלימחב תונברה תלחנ הרפש אל הז תמועל

 ברה תומדב םוקמ־אלממ ול אצמנ םימא .אדנל דוד ברה לש

 בקעב ,בר ןמז ריעב דמעמ קיזחה אל אוה ךא .הלװ־יקסנוקמ

 וב אוצמלו אתמד ברה ײח תא ררמל םוקמה ינב לש םלגרה

 להקה שאר ידי לע הפרחב םשמ ברה שרוג ףוםבלו ,םימגפ

 ןלהל שידקנ ריעב ןמלים תחפשמ לע •ןמלים ןנחױ ׳ר ׳זאד

 דוע הב ןוכי אלש ריעה תא ללק שר גמה ברה .דחױמ קרפ

 לע המחלמה ..המײקתנ וז ותללקו .תונברה אסכ לע םולש

 ׳בוריזואמ יברה הז היה ,ושרױ תפוקתב םג הכשמנ תונברה סכ

 קינלימחב ןורחאה ברה לש ובם ,״בוקארמ ברה״ םשב ארקנש

 בלתשהל ועדי בוריזוא תיב ינב .ד״יה ןיטשפא רזעילא ׳ר

 םתברק ללגב םא תורמ המכ ךשמב קינלימח ריעה ײחב

 יקידצ תיב .תידיסח־תינחורה םתברק ללגב םאו ׳תיפרגואיגה

 ״הזוח״ה ידימלתמ ׳לודגה שוביל יבר ידיב דסונ בוריזוא

 רבחמ) הצבונר׳זמ ץיברוה יולה ןבואר ברה לש ונתחו ןילבולמ

 .לודגה ובר ידיב קידצ רותב ךמסוהש ,(״ןבואר יאדוד״ רפסה

 תידוהיה הרבחה לש יתוברת־יגחורה הנױבצב רכינ יונש

 המיקה ריעה תא השבכש תודיסחה .ט״יה האמב לח קינלימחב

 היתודסומב תרכיג התיה םתעפשהש םיליעפ םינקסע הל

 לש ןילופורטמל בוש תויהל התכז אל קיגלימחש ףאו .םיגושה

 קוחרמ םינ־ש םיקידצ םעפל םעפמ הב םירקבמ ויה — םיקידצ

 .םחורמ הילע םיעיפשמו בורקמו

 דוסי זאמ תורוד המכ הז תודיסחה יקידצ ובשי בושאטסב

 לריאמ יבר יחא ׳יכדרמ יבר הב בשי הליחתב .ןילופב תודיסחה

 ומוקמבו ׳הנש ג״פ ןב רטפנו ,ךלמילא־םעונה ידימלתמ ׳אטפאמ

 קחצי םהרבא יבר בושאטםב בשי ןכו .שירב ר״גה ונב אב

 יבר לש ונתוח ,קסגזילמ ךלמילא יבר לש ױאצאצמ ׳םולבםױ

 .ץישודארמ ״אשידק אבס״ה דכנ ׳ץישודארמ דוד רזעילא

 רבע הנממו ץישוקב תונברב שמיש םולבםיו ילתפנ יבר ונב

 יבר ונב .ט״ערת תנשב ךרעב רטפנ ,בושידנס לש התונברל

 הב בשי הגורחאב .בושידנסב ומוקמ תא אלימ םולבםיו לרב

 איצוה ונבש ,אטפאמ לריאמ ׳ר דכנ ,םדרפ המלש יבר

 דאמ רשי שיא היהש .״סדרפ״ ינברה ןוחריה תא הקירמאב

 בוטר ולוכ היה ותליפת םױס םעו ׳הליפתב אלפומ ןגנמו

 .העיזמ

 םומינולק יברל ןילופורטמ השמיש (שדח־ריע) טאטשײנ

 אקארק תא שבכש ׳קסנזילמ ךלמילא יבר לש ודימלת ׳ןיטשפא

 ףסױ יבר ונב בשי טאטשינב ,רצבמ הב הל םיקהו תודיסחל

 םםרופמ היהש /׳בוטה ידוהיה״ עדונה ױוניכב ׳ןיטשפא ךורב

 סומינולק ׳ר ונב אב וירחאו ,ז״כרת רדא ׳י רטפנו ׳ןילופב דאמ

 ,ג״סרת תבט ׳ט רטפנש ׳טאטשײנמ ןיששפא יולה ןמלק

 ׳ז רטפנ ׳שדח־ריעמ יולה ריאמ םײה ׳ר ונב אב ומוקמבו

 לש ודימלת ילבא יבר םג בשי טאטשײנב .ד״ערת תבט

 רצנ טאטשײנב בשי האושה תמחלמל דע .״שודקה ידוהיה״

 .״שמשו רואמ״ לעב ידכנמ

 .םיעדונ םיקידצ לש ריעכ המסרפתנ אטפא הקיתעה ריעה

 תנשב דלונש לישה עשוהי םהרבא יבר היה םהבש ןושארה

 ובישחהש קםנזילמ ךלמילא ד״בא לאומש יבר ױבאל ו״טקת

 ובישחהש קסנזילמ ךלמילא יברמו בושטולזמ ־זיגמה מ״ירמ

 רבע הנממו ,בוסובלוקב התיה הנושארה ותונבר .רתױב

 תנשב •״אטפאמ ברה״ םשב םסרפתנ םג המש לע — אטפאל

 דםימ ט״שעבה לש וריעל רבע הנממו יסאיל רבע ח״סקת

 ומצעמ קליסו תױר״ומדאב קםע זוביזמב .זוביזמ — תודיםהה

 לודג היה .תומדוקה םירעב ומצע לע לטנש תונבר לש הלוע

 .ורודב םינברה ירפםב ואבוה הכלהב ױתובושתו ,הרותב

 בותכל אל הױצ •ובש לארשי תבהאב תודיםהה םלועב םםרפתנ

 ורפס ףא .לארשי בהוא אוהש חבשה דבלמ ותבצמ לע םיחבש

 ׳ה רטפנ ,ורוד יקידצ לע ץרענ היה .הז םשב ארקנ הרותה לע

 •״תמא תרות״ ,״לארשי בהוא״ *ױרפס .ה״פקת ןסינ

 אטפאב בשי ׳יסאיל אטפאמ רבע ״לארשי בהוא״הש ירחא

 רוא״ רפס רבחמ ,״אטפאמ לריאמ יבר״ ױוניכב ,ריאמ יבר

 .ץיניזוקמ דיגמהו ןילבולמ הזוחה דימלת ,״םימשל

 אבס״ה י״ע ךמםנש ,ר״ומדאה בקעי יבר אטפאב בשי ןכו

 הזוחה תא דוע ריכה אוה .ר״ומדאל ץישודארמ ״אשידק

 תידיםחה הדגאה יפל .בולילמ דוד יבר לש ודכנ היהו ׳ןילבולמ

 .ר״ומדאכ ןהכל הז ודימלתל אגמרוה תתל ״אבם״ה בריס

 ,הנטקה ותב תא ץישודארל ואובב בקעי ׳ר איבה םעפ

 ״תונױדפ״ה יפםכ תא הדליה התאר ׳יברה לש ורדחל וסנכנשכ

 ימחר ורמכנ .יכבב הצרפו ןחלושה לע ומרענש םיבורמה

 ברב הדליה ול הבישה ? היכבה המ לע ,הדלי״ :לאשו יברה

 הכ ףסכ האור ינא הפ ? הכבא אל הז המל יכו ז התמכה

 הכ םא :יברה רמא .שובלל דגבו לוכאל םחל ןיא ונתיבבו ׳בר
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 יבר תא ךימסה דימ .םככרצ יד ףסכ םכל היהי ׳ךתמכח הבר

 קצנאװיא ובשומ ירעב ױלא ורהנ םינומהו .ר״ומדאל בקעי
 .אטפאו

 איפילסמ קידצה ףםױ יבר ןב ,אטפאמ ץישפיל שובײל יבר

 הצינשיװמ ץישפיל שובײל יבר ןב ,(אטפאמ בקעי יבר ןתח)

 שמיש ׳הרותב לודג ןדמל היה (״יאליע יבד ירא״ רבחמ)

 תושעל וצר םיסורהשכ .ץליק דילש קסובב ׳בוקפאסב תונברב

 ׳ױנב ךוניח לרוגל ששחמ הבזע ׳תינרדומ ריעל קםוב תא

 ר״ומדאו ד״בארכ שמיש רצק ןמז .אטפאל ר״ומדאכ רבעו

 הירגנוהל רבע הנושארה םלועה תמחלמב .היצילגבש בונראטב

 .םילשוריל הלעו הירגנוה תא בזע ח״ערתב .גרובסרפב בשיתהו

 דוסי״ ןכו ,״קידצ חמשי״ רפס רבחמ .ט״פרת תנשב קלתםנ הב

 ץישפיל רב־רכשי יבר ?ױנב .םילשוריב םפדנש ״ארקל

 ץישפיל בקעי יברו ראװגנואב בשיש בוקיכורטסמ ר״ומדאה

 .(ח״מרת תנשב ןושארה) אטפאב ודלונ םהיגש .שטוליטופמ

 ׳ראװגנואב ר״ומדאו ברכ ה״םרתב הנמתנ רמ־רכשי יבר

 .״תולאש״ב םג ױלא ואב םיברו קדצ הרומכ רכוה לודג ןדמלכו

 תמכסהבו ׳זנאצ חסונב וב וללפתהש לודג שרדמ־תיב ול םיקה

 ״םולש ירבד״ רבחמ בוקפורטסמ םולש םהרבא יבר וימה

 (הבאינישמ םאטשרבלה אגרש לאקזהי יבר קידצה לש ונב)

 לבוה ד״שת תנשב .בוקפורטסמ ברה םשב ומצעל ארק

 .םילשוריב ױנב .הפסנ םשו ןיציפשואל

 יבר :עדונו לודג קידצל זכרמ רבעשל השמיש בושטניפ

 .קםנזילמ ךלמילא יבר לש ױדימלת יבושחמ ׳יכדרמ םהרבא

 לודג ןדמל ׳הלעמה שיאו הגרדמ לעב ׳דוד ףסױ יבר ונב

 תזב ותוארב ׳תױר״ומדאב ױבא םכ תשרל ברים ׳הרותב

 בושטניפב בשי רתוי רחואמ .שודקהו ץרענה ויבא םש לוליה

 ןב ׳ץישודארמ ״שודקה אבס״ה לש ודכנ ׳ריאמ םײח יבר

 ,״אבס״ה ןתח קחצי יבר

 ׳אטפאמ קידצה לריאמ יבר לש ותדלומ ריע התיה ץינפוטס

 לע ארקנ ןכו .ץינפוטס םש לע םג םימעפל ארקנ אוה ןכלו

 ריאמ יבר ןב םחנפ יבר ןב ׳ינשה אטפאמ לריאמ יבר םג המש

 .ץינפוטסל קלחב םחיתה אוה ףאש ,״םימשל רוא״ לעב אטפאמ

 בשי הב .בושאטסו קינלימח ןיב תנכוש הר־׳יעה בולדיש

 בקעב ןילופב תודיסחה םלועב ױנפל ךלה ומשש קיידצ

 תקלדה״ וליפאו ׳הליפתה תדובעב תובהלתה ינוגנל ותיטנ

 םינוגנ תיולב יגיגח חרואב ולצא הכרענ הכונחבו תבשב תורנה

 ׳לאקזחי םײח יבר קידצה בולדישב בשי הנורחאב .םײגיגח

 .בוחטסני׳צמ גרבנטור ןנחלא קחצי בקעי יבר לש ונתח

 לש הכורא הקםפה ירחא ׳הנורחאב בשי המצע קינלימחב

 יברה״ לכ יפב ונוניכב ןמדלוג דוד יבר ׳ריעב םיקידצ תבישי

 .״קינלימחמ

 שמשל ותעד לע הלע אל ױרוענ ימיבש ׳ןײצל ןינעמ

 הזוחא ול שכר ףאו רחםמל וינפ םש אוהו ׳ר״ומדא תלטצאב

 •דחא םוקמב הלודגו הרות ותױשיאב דחיא הכו ,״בלסידאר״

 ׳חור ראש לעבכ והועדיש םיקהבומה הקרװ ידיםח םלוא

 לודגה ׳הלענ שיאלכ ױלא םיסחיתמ וליחתהו וב םניע ונתנ

 תעב וילא םינופ ױהו ותשודקב וריכה םה .״הלעמו ומכשמ״

 תודמ ונממ דומלל שיש שממ ר״ומדאלכ ױלא םיסחיתמ ׳הרצ

 הדימעה ליגב .״תונױדפ״ ול ורסמ ףאו /ה תדובע יכרדו תובוט

 ״טלעװ עײנ״ בוחרב תיב הב ול םיקה ׳ץליקב ונכשמ עבק

 ירחא ׳ול םיריהנ ויה רחםמה ינינע .תונחלוש ךורעל לחהו

 דמעמ ןיבמ םידיםחה ובר ןכלו ׳םיוסמ ןמז םהב קסעש

 הרצ תעב םהל דומעל עדי אוהו ׳הצעב ױלא ונפש םירחוםה

 ז״טב ׳ד״פרת תנשב רטפנ אוה .םישק םירקמב םצלחלו

 הכומםה קסובב ברכ ןהכש הל׳היעשי ׳ר ונבו ׳ןושחרמ

 אלמל אב ׳הלש האופרה תוניעמב םש הל אצישו קינלימחל

 .(3״ומוקמ תא

 םג תױבױח תואצותל האיבה ריעב תודיסחה תורגבתה

 תולעל הפיאשה .לארשי־ץראב ידוהיה בושיה תרבגהל הסחיב

 םיקידצה דוע .הד סי םע טעמכ תודיסחב הלהה י״אל

 שדחה ידוהיה בושיל דוםיה תא וחינה םינושארה םײט״שעבה

 ןושרג םהרבא יבר היה ץראל הלעש םהמ ןושארה .י״אב

 א״כקת תנשב .ז״קת תנשב הלעש ׳ט״שעבה לש וםיג ׳בוטיקמ

 םתאו הקנדורוהמ ןמחנ ׳רו ןלשימרפמ לדנמ־םחנמ ׳ר ולע

 ׳רו קםבטיװמ לדנמ־םחנמ ׳ר ולע ז״לקת תנשב .םידיםח המכ

 תנשב .םידיסח תואמ שלשמ רתױ םתאו קסילאקמ םהרבא

 ןמז ותואל בורקו ׳הקבוטפישמ ןושמש־בקעי ׳ר הלע ח״נקת

 ולעש םידיסחהו םי־ידצה .שטורױאמ רבטד םהרבא ׳ר הלע

 .םילשוריבו תפצב ,;םײד״בחה)ןורבחב ׳הירבטב ובשיתה םהמע

 הברהו תונוש תורוצב י״אב תודיםחה תרות תא וציפה םהו

 דוקירהו ןוגנה תא םגו םירבח קובידו תוקיבד ;.דיגהנממ

 דועש ׳קינלימח לע החספ אל י״אל הילעה תעונת .ידיסחה

 .י״אב הרושק התיה רבכ ט״יה האמה לש הנושארה תיצחמב

 תעדל שיו .וז ריעמ הילעה תומכ לע םיטרפ ונל ןיאש ןבומ

 תואצוהבו םישק םיאנתב זא הרושק התיה י״אל הילעהש

 הרשי התיה אל הילעה הז דבלמ .ונא וגימיבכ אלש ׳תובורמ

 תרחא ריעמ וא קינלימחמ הלועהו ׳ןיפיקעב אלא ׳י״אל שממ

 ילבח ױה דאמ םישק .ותרטמל עיגי יתמו םא חוטב היה אל

 ־ץראל ויעסמ רואתב אורקל רשפא םײשקה תאו ׳הילעה

 םײנױמד םיארנ םה םױכש ׳בלצרבמ ןמחנ יבר לש לארשי

 .רתױב

 לש דחא םש םסונתמ תפצב ובשיש תודיסחה ינושאר ןיב

 יבושחמ דחא אלא םתס הלוע אל הז היה .קיגלימח הלוע

 ןואגה ןב״ ףלװ ןועמש השמ ׳ר אוה ׳תפצב םידיםחה

 תרגאה לע םירחא םע דחי םתח אוה 1830 תנשבש ,״קינלימחמ

 ׳ר יאצאצמ ׳ןבואר ׳רל תפצב םידיסחה חילשל הנתינש

 ףוסאל הפוריאל אציש קציראפב ד״בא ׳טודראמ יכדרמ

 יצולחמ דחא וא ץולח היה הז ףלװ ןועמש השמ ׳ר /1םיפסכ

 בשיתה ׳תודיסחה ןױער תעפשהב ולעש קיגלימח לש הילעה

 ידוהיה בושיה םױקבו לארשי־ץרא בושי ןינעב קםעו תפצב

 הז קינלימח ץולח לע .ץוחה ןמ הרזע םױג י״ע ותלדגהו

 קסע המבו תפצב וײח חרואו וײח לע םיטרפ ונל ןיא תפצב

 .ותאנהל

 קינלימחב ןמלים םינברו םינקםע תחפשמ .ט
 ויתובקעב אב ןילופב תודיםחל תובבלה שובכ םע דחי

 ידיב תולהקה שובכ םג ט״יה האמה לש הינשה תיצהמב

 ומחלנש םידגנתמהו םישורפה ידיב ואצמנ םדוקמש ׳תודיםחה
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 ארבג יפולזזל םרג הז שובכ .דמעמ קיזחהל ידכ םתעפשה לכב

 הליכשה התחלצה זאמו ,תולהקה ידעו תולועפב הפקשהו

 .הלשמ םינזחו םיטחוש ׳םינבר ריע לכב דימעהל תודיסחה

 תולהק ןילופב ױה .םידיסח םבור ױה םה ףא — הלהקה ישאר

 וב תױולתה תױוכזה לכ תאו ד״בא ראותה תא ונתנש תובר

 .םיטעומ וא םיבורמ םידיםח לש םהיגיהנמל

 תינברה ותנוהכמ הילװױקםנוקמ ברה לש ושוריג ירחא

 םשב םג ארקנש ,בוריזואמ ר״ומדאה ברל רתכוה קינלימחב

 רזעילא ׳ר קיגלימחב ןורחאה ברה לש ובס ,״בוקארמ ברה״

 לבקתנש בוריזואמ (ינשה) ןיטשפא שוביל יבר ה״יה ןיטשפא

 יבר ןב (ח״רת רטפנ) םײח לאיחי ברה ןב היה קיגלימחב ברל

 •אטפא תברקבש בוריזוא תיב דסימ היהש ,לודגה ןיטשפא ביל

 םשו הלופואב קידצו בר היה ,בוריזוא דילי ,ןושארה ביל ׳ר

 ןילבולמ הזוחה לש ױדימלת ןיב הנמנ אוה הובכ ותחונמ

 (אטפאמ לריאמ יבר ןגנמה קידצה לש ומולש ישנאמ היה םגו)

 םריתסהל — החםישפמ ״שודקה ירוהי״ה ירבדל — חילצהש

 תא ױלע ךשמ אלש דע ,םינומהה ינפב תינחורה ותוהמ תא

 -.ױלע רמא ״ידוהי״ה .םילכה לא אבחנ היה דימתו םלועה ןיע

 :אצמנ ינאש הריפסה התואב הליפתה תעשב ותוא אצומ ינא

 ונחלשנו םשה שודק לע ונגרהנ ,תופסותה ילעבמ ונײה ונינש

 אוה .תוקספומה ונײח תונש תא םילשהל ידכ הזה םלועל

 .32תינחורה ותלודג תא ריכה אל שיאש ינפמ ,.דנקז ידיל עיגי

 םיתעל רבעו םיענ לוק לעב היה ,הרמזב קרפ עדי שוביל ־ר

 ־ינוגנ םבורב ,םינוגנ רובח ול םיםחימו ,הביתה ינפל תובורק

 םינוגגכ םױה דע םירשומה םהילע ךוםנ ירילה ןחהש תכל

 ירבדמ תצק .בוריזוא ידיסחו ױצלח יאצױ יפב םײתרוםמ

 .33דחױמ סרטנוקב ועיפוה ױדיםח יגפב רמאש ותרות

 יתרבד אטפאו בוריזואב ד״בא םײח לאיחי יבר ונב לע

 ינשה שוביל יבר ונב .יגימש קרפב ׳ליעל רבכ תצקמב

 לש ר״ומדאו קינלימחב בר רותב ,דחאכ תולטציא יתשב ןהיכ

 לכ לצא ומכ ולצא םג הקזח התיה הניגנל היטנה .בוריזוא

 היה אלש דורצ לוק םגמא היה ולוק .בוריזוא תלשוש יקידצ

 תא ױלע ומש אל ױדיסה ,םרב •עמושה ןחאל רתױב םיעג

 םיבושח םימרוגמ הלעמל תובישחב םלצא התלע אלו ,שגדה

 .קינלימחב בר ןמז בשי אל הז ביל יבר ךא .תודיסחבש םירחא

 לח יונשהש םירמוא שיו ,ריעה תא בזע המ םושמ עודי אל

 ,ןמז ותואב הלהקה ישאר לצא תודיםחה תטיש יונש בקעב

 אםכ לע בישוהל ופאש םהו ,קצוק־החםישפ תטישב ולגדש

 תנשב רטפנ ביל יבר .קצוק לש םהידיסחמ דחא תא תונברה

 םײח יבר לש ונתח ׳בוריזואמ המלש יבר יבא אוה ,ג״םרת

 ול היהש ,הז המלש יברו ,ןישטנחמ קידצה ץיברוה לאומש

 השמ יבר יבא היה ,םידיסח להק םע קינלימחב הליפת־תיב

 ביבא־לתב תעכ בשױה ״תד שא״ ירפם רבחמ ,ןיטשפא לאיחי

 ןורחאה רזעילא יבר יבאו ׳הקירמאבש קרױ־ױגמ הילא אבש

 .ד״יה ,קיגלימח ינברב

 םיבושחה היגקסעבו הלש םיתב־ילעבב העודי התיה קיגלימח

 ׳ר״ ױוניכב ,ןמליס ןנחױ ׳ר דוחיב ץיטצה םהב .רובצ יכרצב

 ־םהרבא יבר ןורחאה ינפלש ברה לש ובם ,״רקינליםח ןנחױ

 ורופישו ינוגראה בצמה תמרהל תובר השעש ,ןמליס קחצי

 תױשיאכ וינפל ךלה ומשו ,הביבסבו ריעב םידוהיה תודםומב

 התביבםבו המצע קינלימחב קר אל ירובצ ןקםעו תיממע

 םעו רובצה םע ברועמ ותױהב ,ןילופ לכב םג אלא ,הבורקה

 לש העשרה תוכלמל ױמיב הפופכ התיה ןילופ .דחאכ תושרה

 םידוהיה תויוכזב םעפל םעפמ הלכנתהש תיראצה היסור

 וכתינ בושש ירחא ,תחא םעפו .םתוחרזא תלילשו הגידמב

 היסור ידוהיב תוערפה ירחאו םידוהיה לע תושק תוריזג

 םתפסאבו ״דשרװב ידוהיה רובצה ישאר וםנכתה ,1880 תנשב

 ןועמש יבר בוקרק לש הברו ןמליס ןנחױ ׳ר ורחבנ הצע סכטל

 יחילשכ (גרובםרפמ ״רפום םתח״ה השמ יבר לש ונב) רפוס

 הכולמה ירעב תױשארה תױושרל היםור ידוהי לש רובצה

 רופישו תוריזגה עור תרסהל לועפלו לדתשהל ןודנולו סירפ

 רוחבל ןוכנל האצמ היסוך תודהיש ,וז הדבוע .םידוהיה בצמ

 אוהש הדיעמ ,הגיצנל הנטקה קינלימחמ ןקסעה ןנחױ ׳רב

 ןוגה ךוניחל םג גאד אוה .קוחרמ םג ןומא ול שוכרל קיפסה

 ,םיעודי םינדמל ױה ,בײל לארשי ׳ר םהב ,ױנבו ,ױנב לש

 .רוגמ ״מ״ירה ישודיח״ה לש םידימלתו םידיםח

 ,קינלימחב תונברה תא בזע בוריהאמ ביל יברש ירהא

 תטישב םג יוגישה תא תושעל ןמזה עיגהש הלהקה ישאר ואצמ

 רב־רכשי יבר לש ותעפשה זאמ תמײקה תיאנילבולה תודיסחה

 לע בישוהל םגו ,קצוק־החסישפ תכישב הפילחהלו ץישורארמ

 היה .יאקצוקה לש ושרדמ תיבמ םינברה רחא תונברה אםכ

 קחצי םהרבא ׳ר אוה ׳ןמליס ביל־לארשי יבר לש ונב הז

 ידיםחמ היהש ,הנש םינומשכ ינפל דוע קינלימחב ברל רחבנש

 ברל ותריחב תעב דאמ ריעצ היה קחצי םהרבא יבר .קצוק

 .הרותב לודגו יוליעכ םש ול אצי זא רבכו ריעה

 ילדנמ יבר לש ותריטפ ירחא םג תמײק התיה קצוק תטיש

 יבר ונב לצא ךשמה האצמש הממ רתױו ,יאקצוקה הדסימ

 תיבמ םיקידצ תורצחב םג תטלוש התיה איה קצוקמ דוד

 ןילבולמ קידצה רגיא ביל־הדוהי יבר .קצוק לש ושרדמ

 ״תמא תרות״ רבחמ (עדונה ןואגה רגיא אביקע יבר ידכנמ)

 ,ורפסב הילע דומעל רשפאש יפכ ,קצוקמ ובר תטישב ךישמה

 םיעםונ ױה ױלאו ,תודיסחב יסאלק רפסל בשחנ אוה ףאש

 םהיניב .לודגה םבר תריטפ ירחא רבעשל קצוק ידיסחמ םיבר

 עםנש ןדיד קהצי םהרבא יבר תא םג תוארל היה רשפא

 ךישמה ח״מרת תנשב ותריטפ ירחאו ,תובר םינש ןילבולל

 ירפ״ לעב ןילבולב ןהכה קודצ יבר ומוקמ־אלממל עוםנל

 קודצ יבר לש ותריטפ ירחא .םירחא םיבר םירפםו ״קידצ

 לע ןילבול ידיםח םעטמ הריחבה הלפנ (םינב ךושח) ןהכה

 אוה ךא ,תױר״ומדאב ומוקמ אלממכ ןמליס קחצי םהרבא יבר

 אסכ לע בשױ ראשנ ,םידיסחל יבר תױהלמ טלחהב ברים

 םהרבא יברל ׳ןילבול עוסנל ךישמהו ,קינלימחב תונברה

 לעב ױבא םוקמ תא אלימש ,״הדוהימ טבש״ לעב רגײא

 .35״תמא תרות״

 ,גלפומ ןדמל ״דעדוג תיגבר תױשיאכ םש אצי ןמלים ברהל

 םינופ ױהו ,אילפמ ןורכז לעבו םיקסופו ס״שב ףירחו יקב

 אוהו ,תורומחו תושק תולאשו תױגוםב ןילופ יוצק לכמ ױלא

 .הכלהכ דחא לכל בישהל ףירחה ולכשב עדי
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 ןילופ לש םירחא םיעדונ םינבר תומיתח ןיב םותח היה ומש

 תיביר רוםיא תעינמל תונקת לע ומכ ,תונוש תונקת לע

 ״דשרװ) תיאשרװה תונברה םעטמ םינבר תנקתב ועיפוהש

 םינברה תומיתח םע דחי (ותריטפ ירחא ׳ט״פרת בקע ׳ד

 םחנמ ,ןידנבמ ןיול ךונח שריה ,שילאקמ ץישפיל לאקזחי

 לידנמ םחנמ ,ןילבולמ ןיקצאלק והילא ,ץינאיבפמ רתלא לדנמ

 .בונראטמ קארא ריאמו ידורבמ גרבגיטש

 םינהכמ ױדימלתו ,םימבחײדימלתו םינבר םיקה ןמליס ברה

 תשמחב תואגתהל היה לוכי ןכו .תונברב תובושח תורשמב

 — ןנחױ ׳ר ;םיעדונ םיגברו םימכח ידימלת ױה םלוכש ױנב

 יולה לאיחי ריאמ יברה לש ונתח) לדוד ׳ר ,טאטשינב בר

 ׳ר ,ןיניטסוגב בר — קינלימחמ יוליעה — (הצבורטסואמ

 ומוקמ אלממו ץ״ומ היבוט ׳ר ׳ץישאלאדב בר — לרזײל

 .3״קינלימח דילש הצינשריפב בר — בקעי ׳רו ,קינלימחב

 וטגרוטב בר ׳םיבושחה ױדימלתמ רחא ,םײרפ םהרבא ׳ר ברה

 םלועב םג דמעמ ול שבכש ,סיפסא קחצי דמולמהו הדנקבש

 .הניטנגראב רשא סרײא־םונאובב רוםפורפכ ןהכמ הלכשהה

 מ״רת תנשב קינלימח דילי .וײחב ױלע תמ דוד יבר ונב

 ר״ומדאה ונתוח לצא םגו בושטאכוםמ ןואגה תבישיב דמל

 והיעשי לאימחרי ׳ר ןואגהמ הארוהל ךמםוהו הצבורטסואמ

 בומילוב ריעב ברל לבקתנ ד״סרת תנשב .הילװ־הקםנודזמ

 תנשב ןיניטסוגב ברכ ןהכל רבע םשמו שטיבולל הכומםה

 לע רואיב םיבותכב ריאשה .ותומ םױ דע ןהכ הבו ,ח״סרת

 קנורט הדוהי קחצי ברה .טשפה ךרד לע תבש ׳סמ ימלשוריה

 ,(א״פרת ׳א רדא ׳ב) ״יחרזמה״ב ורמאמב ודיפסה הגטוק ד״בא

 ןיוצמ שיא םג האריבו הרותב ולדג דבלמ חונמה היה ױפלו

 יבסהש ימל ףא ,לכל ביטמו בוט ,םוחרו ןונח ׳תולענה ױתודמב

 היה אוה ,דוע האר אל והומכו ,ױתודמ לע ריבעמ ,הער ול

 לע דמע דימתו ,ױלע םילטומ ױה אתמד ילימ לכו םילעפ בר

 בא סחי היה םהילא וםחיו ,ותדע ינב ינינע לע ןגהל רמשמה

 ותבהאב םג ןײטצה תובוטה ױתודמ דבלמ .םיבוהא םינבל

 היה וחורבו ובל תא יבש חקל ינויצה ןױערה .ומעל הקזחה

 יתלב ראשהל הצר לבא ,ױרבח תא בבחמו יחרזמל בורק

 השענה לכב ןינעתהו האמ ובל תא חקל בושיה ןױער .יתגלפמ

 ױרמאמב ״יחרזמה״ ןועובשב ףתתשהו תיחרזמה העונתב

 אכבה קמע תא בוזעל טילחה ףוםבל .םײוניכב םתוח היהש

 םש םנרפתהלו לארשי־ץראל םילועה ןיב תױהל ,תולגה לש

 .הילעל ןנוכתהלו ױצפח תא רוכמל לחה רבכו ,תודמלממ

 א״פרת טבשל ירישעב הרצק הלחמ ירחא תמ ױמי רחבמב

 םיבר לבא .וײח ימי ויה םיערו םיטעמ .וײחל םיעבראה תנשב

 הדבא ןילופב תונברה םלועל הדבא ותומב .םישעמב םיבוטו

 .םידלי הששו הנמלא ױרחא ריאשה .הלודג

 םהרבא ברה קינלימחב ברכ ןהיכ םינש שמחו םיעבראכ

 ,ט״פרת תנשב רופכ־םױ ברעב רטפנ אוהו ,ןמליס קחצי

 אסכ בקע ריעב הלודג תקולחמ בוש הלחה ותריטפ םע

 תידוהיה היסולכואה ברקב תוגלפתה הלח דימו יונפה תונברה

 הלהקה התיה זאמו ,ריעב םינבר ינש יונמ ידיל האיבהש

 ירחא המיתםנש םידדצה ינש ןיב םינדמו תובירמב העוקש

 קינלימח ןברוחו םינמרגה ידיב הלודגה האושה תמחלמ ץורפ

 .תידוהיה

 םינבר ינש םע תחא תונבר .י

 םתםנ םרט דוע הלחה קינלימחב תונברה לע תקולחמה

 תריטפ לע העידיה תזרכה םע .רטפנש ריעה לש הבר לע ללוגה

 םיברו ,תורייעבו םירעב םינברה ילודגל םיקרבמ וחלשנ ברה

 .יח לכל דעומ תיבל ותווללו רטפנל ןורחא דובכ קלחל ואב

 ןילופב וביט אצי יכ ״הרותה ילודג תצעומ״ב רבח היה ברה

 הברה החרט הריעה תיםולכוא .ביטמו בוט ידוהיו לודג ןדמלכ

 םרב .״ירדנ לכ״ ינפל רטפנה תא הרובקל איבהל ידכ

 תא ךורעלו רטפנל התבוח תא אלמל האב אשידק־הרבחהשכ

 דוע ריעב ץ״ומ היהש ,רטפנה ברה ןב ׳היבוט םק ,היולהה

 םדי תמיתחב םותחל הלהקה יסנרפ תאמ שרדו ויבא ייחב

 רובקל ןתי אל — תרחא ׳ברכ ױבא םוקמ תא אלמי אוהש

 תצעומ המיקתה עתפל רצונש הזה ץחלה בקעב .ױבא תא

 הלהקה יסנרפל העצהב ונפ הרירב ןיאבו ׳היולל ואבש םינברה

 ומוקמ לע אובי לכהו ,קינלימחב בר היהי היבוטש םיכםהל

 ץ״ומל דגנתהש ׳גרברבליז ףסױ דוד ׳ר הלהקה ר״ױ ,םולשב

 םיכשוממ םיחוכיו ירחאו ,הבישיל דעוה תא םניכ ,בר רותב

 לרזײל ׳ר ,ץ״ומה לש לודג רתויה ױחאל תונפל וטילחה

 תונברב ױבא םוקמ אלמלו אובל — ץישאלאדב ברכ ןהכש

 התחדנ וז העצה ךא .צ״ומב ןהכל ךישמי היבוטו ׳קינלימחב

 הפקשנו שמשה תעיקש תעש הברק םיתניבו ,צ״ומה ידיב

 םרוגו רופכ־םױב חנומ ראשי אלש ,תמה דובכ ןױזב לש הנכם

 ,צ״ומל חיטבהל הלהקה הצלאנ הז ץחל בקעב .ריעל ןױזב

 תונכהב ולחה זא קרו .תונברה אסכ תא שרױ אוה ינמז חרואבש

 .היולל

 ,רטפנה ינב תשלש .תרחואמ העשב הרובקל אבוה ברה

 םישג ,םירצונו םידוהי •שידק ורמא היבוטו לרזײל ,בקעי

 ױה תויונחהו םיקסעה לכ .ומלוע תיבל ברה תא וױל םידליו

 לש תױרדילום תואל םהיקסע תא ורגס םירצונה ףאו ׳םילוענ

 ירחא .םיבר םינבר לש דפסהה־ירבדל ובישקה םיזלמהו ,לבא

 ברה לע םימיענ תונורכז ךות ותיבל דחא לכ הנפ היולה

 הרומו ויתושרד שרודו שרדמה־תיבב המיבה לע דמוע היהש

 .תודהיה חורלו הרותל הנומאהו תמאה ךרד תא ריעה ידוהיל

 ?ריעב תישארה החישה הבבוס תוכוס לש דעומה לוחבו

 ,םינמואו םירחום יפב אשינ הז אשונו .קינלימחב בר היהי ימ

 תרוכשמ לבקל ךישמה צ״ומה .םיתב־ילעב םתםו םידיםח

 ױצמאמש תעדל חכונ אוהו ,צ״ומכ אלא ברכ אל הלהקה תפוקמ

 ףא .ריעב הבירמ ררוע אוהו •ירפ ואשנ אל רופכ־םױ ברעב

 ר״ױ םג םהבו ,םידיםחהמ דוחיב ,םידגנתמ הברה ול ױה

 רשאמ ההובג רתױ הגרדמל םריע תא ובישחהש ׳הלהקה

 יבר תא םוקמה ברל ועיצה םהו ,ברל צ״ומה תא תונמל

 יגבר ןיב עדונו ,בוקארב ברכ ןהכש ןיטשפא עשוהי רזעילא

 המלש יבר לש ונב ,םיקידצ לש םנבכו לודג ןדמלכ ןילופ

 תונברה לע הקזח ול התיה ךכל ףםונו ,בוריזואמ ר״ומדאה

 דוע קיגלימחב בר ןהכש ,ןיטשפא בײל יבר ,ובס ירחא ריעב
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 רפס רבח ףאו ׳םינש רפםמ הב בשיו צ״ומה לש ױבא ינפל

 תובים בקעבו ,ותומ ירחא ױדכנ ידיב ספדנש קינלימחב

 ,בוריזואל רוזחלו קינלימח תא בוזעל ױמי ףוסב ץלאנ תומיוםמ

 שדחמ ודכנ הלעה ,ברה תריטפ םע ׳תעכו .ר״ומדאכ ןהכ םשש

 הידיםח ,ריעה יבוט ודמע ודצלו ,תונברה לע הקזחה תיעב תא

 .הינדמלו

 קידצה דכנ ןיטשפא ברה םע החפשמ בורק היהש ,צ״ומה

 הצר אל ,רומאה קידצה תדכנ התיה ותשא םג יכ ,ןישטנחמ

 מױ םצעב ותחטבה תא םײקל הלהקה דעומ עבתו רתװל

 שא .םעב םיטושפהו םינמואה ודמע ודצל .ױבא תרובק

 יניצר יפוא תאשל הלחהו הרצ תרגסממ הגרח תקולחמה

 ידיחיה אשונב ןודל וקספ אל הלהקה דעו תובישי .ןכוסמו

 ושקתה ױרבחו ,םיבושחה םיניגעה רתי ילגר תא קחדש

 ואצמש םיב־ט םינכש ואצמנ םיתניבו .ךבסה ןמ אצומ אוצמל

 הכומםה בולדישב הנה .םתבוטיל םתרזע תא עיצהל םהל יאדכש

 םידיםח ול ואצמנו ר״ומדא תרטע םג ושארל םשש בר בשי

 םהל וניקתהו םיזיולק םלצא וחתפש תונוש םירעב םיבר

 ױה ריעה ברכ ותגוהכ דבלמ .״בולדיש חםונ״ תא הליפתב

 .ױפמ תוצע םישקבמו קינלימח ידיסחמ םג ױלא םיעסונ

 ,םהיבואכמו םהיתורצ ,םשפג רמ תא ױנפל וכפש םישנו םישנא

 תבל הינודנ רסוח וא תולחמ ׳םידלי רםוח לע וננואתה

 לש םיגױדפ ףורצב תואקתפ חקזל היה ברה .הקרפל העיגהש

 וצופגו .תופורתו תולוגס ױלא םינופל קלח ברהו ,םיבוהז המכ

 תטקשהו אפרמ תואיבמ בולדישמ ברה לש תולוגםהש ,תועומש

 .םתעושילו םתח-ורל ױלא םינופה רתױ ובר הכ ,םיבצעה

 ברה םש הנהו .קינלימחב םג םידיסח ױה בולדישמ ברהל

 ױלא ןימזה אוה .ותנכש ריעב הצרפש תקולחמל ותעד תא

 ןימינבו ןוזנדירפ המלש ןרהא :םירוסמה ױדיםהמ םינש

 ותעדל .קינלימחב תק.לחמה שאמ אצומ םהל עיצהו ןײשנוז

 רחא ברש יוארה ןמו ,ריעב ברכ ןהכל םיאתמ צ״ומה ןיא

 םײוציפ צ״ומל תתל אופיא עיצה אוה .ברה תנוהכב ןהכי

 יטירבה ןוטלשה)ןוה־לעבכ י״אל תולעל ול ורשפאיש םײפםכ

 ץראל םתסינכל יאנתכ ןוה ילעב םילועמ י״אל ףלא עבת י״אב

 ,ןוקתל םיקוקז והש ריעה תודםומל םגו (הילע ןױשר ילב

 תואצוהה תאו ער ירטינם בצמב ואצמנש הוקמהו ץהרמה

 לש) ונהח קינלימהב תונברב ןהכי הז תרומתו ׳תױתלהנמה

 ברה יחילש .קסמודרמ עדונה ברר יהא היהש (בולדישמ ברה

 ואב ׳םתוהילש לועב וסנכנ — קינלימח ישנא — בולדישמ

 ׳תוחיש ולהנתהו ת ,שיגפ ודיעוה ׳צ״ומה לש ױצעױ םע מ״ומב

 .םידדצה לכל יוצר ןורתפ לבקל דמוע ןינעהש היה המדנו

 ירחא .בולדישמ ברה תעצה תא החד צ״ומהש ררבתנ ףוסבל

 ורבע ריעב עדונ יב.לדישה מ״ומה לש ילילשה םוכיסהש

 ׳בולדישו קםמודר ידיםחמ םיבר םידיםח בוקארמ ברה דצל

 הלהקה יגיצנ ינש םהבו ׳צ״ומה לש םײשארה ױצעױ ףאו

 בצמ .תאש רתיב החקלתה תקולחמהו ׳רוש ןתנו ןמלמ השמ

 ברה תא העבצהל דימעהל הלהקה ר״ױ תא ררוע הז שדח

 ךא .תולוק ב,רב רחבנ אוהו ,קיגלימחב בר רותב בוקארזנ

 תונוטלשה םעטמ רושיאל ןײדע הקוקז התיה וז הטלחה

 .ינלופה טפשמה סכ ינפל רבדה עיגה םיתגיב .םינלופה

 תבשל תוכזה ימל העד תוחל םיכירצ ױה םינלופ םיטפושו

 לש הנושארה הבישיה ינפל ךא ,קינלימחב תונברה אםכ לע

 אל ןינעהש ידכ ׳בצמה תלצהל ןױסנ השענ טפשמה־תצעומ

 ׳תוגבר לש תוררוב םידדצה ינשל העצוהו ׳םײוג ידיב לופי

 תדוגא״ האצי קינלימחב ברל בוקארמ ברה תריחב ינפל דוע

 תכײש קינלימחב תונברהש הנעטב הילא היגפ אלל ״םינברה

 תלהק דעו .תיאשרװה תונותעב דה ול אצמ רבדהו .צ״ומל

 םינברה תדוגאל תושר ןתנ ימ ׳הלאשב ןותעב אצי קינלימח

 קינלימחבש ד,עב ׳הלאשג אלש הלאש לע ןיד קספ איצוהל

 ירחאש ,םימםרופמ םינואג םינבר לש ןיד־תיב בשי אפוג

 לש הברכ ןיטשפא ןואגה ברה יונימל ומיכסה ךשוממ תעד־בושי

 םכםוהש םינברה ינש ןיב םכסה םײק הז דבלמ .קינלימח

 המסרפתנ ךכל ףסונ .הנ׳צםאינמ יברה לצא ץליקב הרות־ױדב

 יוליע״ה ןיזור ףיסױ יבר) קסניװדב ןואגה לש ותעד־תוח

 ,ורפיסו .ןיטשפא ברה דצ לע קדצה היפלש (״יבושטאגורה

 ןילבולב בשיש יקםרבט יכדרמ־השמ יבר קםירטמ יברהש

 ברה דגנ ינשה דצה ירוסיא לע אלפתה אוהו קינלימחב רקיב

 .ריעה ברכ ותוכזב ריכהו ותטיהשב רשב לכא אוהו ןיטשפא

 ױרוגמ תא ברה ריבעה תולוק בורב ןיטשפא ברה תריחב ירחא

 ױדיסח ול וכח ריעבז ׳ותיב ינב תא ותא איבהו קינלימהל

 םיטיהרה םע תינוכמה תא .הלהקה דעו ירבח םשארבו ׳ױדדצמו

 יגיצנו ׳קושב ׳ריעה זכרמב הרכשנש הרידל וליבוה םיצפחהו

 ברה .םײתדה םינינעה לע חוקיפה תא ברהל ורםמ הלהקה

 לש םירחא םישיאו הלהקה םע עגמ םײקו ודיקפת יולמל שגנ

 הוצמ־תותשמו הלימ־תירב ,תונותחב תישיא עיפוה ׳ריעה

 רחואמ דע .ריעב העפשה ברה ול שכר רהמ שיחו .תורחא

 וריאהש זוורנה רואו םידיסח האלמ ברה תריד התיה תולילב

 םעו .קושל ונפש תונולחה ךרד הלפאה תא ריאה תיבה תא

 .תרחואמ העשהש ןמים הז היה תורואה יובכ

 לע קינלימח ינבר ינש ןיב תקולחמה הלהנתה םינש רשע

 ןיב םיכוםכסהו האנשה ,האסה תא השידגהש ׳ריעב תונברה

 תידוהיה היםולכואהמ לודג קלחו ׳לובג ועדי אל םידדצה

 .םהיניב תוטטקהו תופירחה תא ריבגהש המ תכובסתב ברעתה

 םרגנש ןױזבו שדוקה לולח לע רבדל ןיאו ׳םירבד־תמחלמ םע

 ושמתשה ןיטשפא ברה ידגנתמ .תונברה ךרע תדחוהמ האצותכ

 לבוהו םזינומוקב דושחכ רםאו םעפו תושרה לצא תונישלמב

 ימימ דחאב אקודו ,בושטניפב םיריםאה תיבל םירטוש תיולב

 תחא םעפו .תוברעב ררחוש םיבר םיצמאמ ירחא קרו ׳תבשה

 הכה הצוחה אציו שרדמה־תיבב השרדה תא םײס ברהשכ

 הלדג תקולחמה שאו .והעצפו ושאר לע קובקבב םינמ אה דחא

 םע תונכשה תולהקה לכו ״דתובכל היה השקש וזכ הרמב

 .דגנמ ודמע וליאכ השרװב םינברה לש םײזכרמה תודםומה

 תוכשמנ ןדועבו ,קינלימחב תובירמה וכשמנ םינש רשע

 םיצאנהשכו ״דמױאה האושה תמהלמ הצרפ ׳ןפקות םײעב

 ירחא .תורחא םירעב םינברה ינש ורתתסה קינלימח תא זשבכ

 לש יגארטה לרוגה ךא .וסײפתהו הריעה ורזח םײוסמ ןמז

 המש םיצאנה תמחלמ .םהינש לע חספ אל תינלופה תודהיה

 הטילפה תיראש ןורכזמ וחכשנ אל ױמשרש ךוםכםל ץק
 .הדרשש
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 תורעה

 ורכזנ םידוהי .תיניארקואה הילודופב הציגיו זוחמב הרײע התיה (1

 םיכײש היתבמ העבש ױה 15לס תגשב .1565 תנשב הנושארב הב

 51% /5971 — 1897־ב .םידוהי 3137 הב ױה 1847 תנש .םידוהיל

 5816 — 1923 תנשבו ,םיבשותה לכ ללכמ

 יםקנפ /םידוהיה ירע רתיל המודב ,קינלימחב םג ױה קפס לכ אלל (2

 תודלותל בר רמוח וליכהש ,המודכו אשידק־הרבח יסקנפ ,תולהק

 ידיל ןמזה ךשמב ועיגה אל קיגלימח יסקנםש לבחו ,ריעב םידוהיה

 ״דל הכומסה אטפא תמגודכ וא ,תורחא םירע יסקנפ תמגודכ םוםרפ

 הדוהי ׳ר לש ותונקסע לע רמוח םהב אוצמל היה רשפא יאדובו

 .קיגלימחב ותבישי תפוקתב אדנל

 ,דחאכ הלודגו הרות״ יכ לאקזחי ׳ר ונב דיעה אדגל הדוהי ׳ר לע (3

 הינשה האמה יצחמ ״םתוחפשמל אדנל ינב* ןײע .״דחי ודמצג ולצא

 טרופקנרפ ,גרבדירפ שירבוד םײח תאמ ״דלא ונימי דע יחכונה ףלאל

 .ה״סרת ,ןײמ ג״ע

 ױרפםב טילפה םעפל םעפמו ,לודגה וםוחי תא בבח י״בונה לעב (4

 י״בונב ריכזמ אוה אקארקמ לישה יבר ןואגה ובס תא .וסוחי יסיסר

 .׳וכו יאדו שש א״ע ח״מ תוכרב ח״לצב ,ז״פ ׳ים ע״הא אמק

 י״שר עזגמ ינאש ןעיו* :רמוא אוה א״ר ׳ים ד״ױה ת״המ י״בונב

 .״ךלמה דוד דע ךשמנ י״שר םוחיו ,ןוכג לע י״שר ירבד בשײל יתעגי

 הדגאה .בותנב רמאבש ״םיעשופ״ םוקמב ״םידיםח״ בתכ אוה (5

 ,״םיעשופ״ ובתכו ״םידיםחו״ תבית ורפםמ וקחמ םידיסחהש ,תרפסמ

 םהו םידיסח םיעשופמ יתישע ינא :הצלה ךרדב י״בונה רמאו

 ...ךפיהל

 .זנאצמ קידצה םײח יבר לע ה״פ תוא ״םײח רוקמ״ רפם (6

 יבר קםע (ם״רת ,ןילבול) ״ט״שעבה ידימלתמ תורודה רדם״ יפל (7

 ״ףםױ בקעי תודלות״ רפס תצפהב הקבוטיפישמ ןושמש בקעי

 לעב הברו ,גארפל םג עיגה ױעםמ ךרדבו ,תודיםחה תצפהבו

 לצא היה ןכו .ותואיקבו ותופירח לדוג לע םמותשה הדוהיב־עדוגה

 תופירחב הכורא השרד שרד םשו יולםרבב קיפ היעשי ׳ר ברה ןואגה

 .דאמ ודבכ ברהו ,תואיקבבו

 ,בוקרטױם ,ראהלמק הירא לאיתוקי ברהל ״רודה תפומ״ רםםב ןײע (8

 ׳ים ד״ױה ק״המ ״הדוהיב עדונ״ רפםב םגו ,ס—זנ דומע ה״צרת

 .ו״צ

 .׳פ תוא ,שדחה םילודגה םש (9

 .זיכסנמ קידצהל ״כוט ןורכז״ רפס (10

 ,מ—טלר ,טק—זק םידומע ,ראהלמק הירא לאיתוקי ברהל ״העד רוד״ (11

 .הז ןיגעב םירבד־רורב האר

 םיאבה תורודה יגברמ רתױ םנמא וכז םינושארה םידיסחה ינבר (12

 ד״בא ךברוא בוד םהרבא יברש לע אלסו .תידיסחה תורםסב רכזהל

 .רכזהל הכז אל ,תודיםחב יגשה גיהגמה קידצה לש ודימלת ,קיגלימח

 םע תרמז ,םיעשופ רבש :ױבתכב) בוקאממ דוד ׳ר יאנקה דגנתמה (13

 ולצא ללכג ךלמילא יבר םשו ,םיקידצה לע רמ געלב בתכ (ץראה

 .״ינױרב ישאר״ םשב ס״קת—ה״גקת תנשמ רודה יקידצ תמישרב

 ,םיבושח ■םישיא קיגלמחב תונברב וגהכ תודיסחה תפוקת יבפל דוע (14

 גרבדירפ .ד .ח תאמ ״ןורכז תוחול״ רפסב םירכזג םיעדונהמו

 ־לקנרפ ריאמ קחצי ברה :ומכ ,(דםרת ,ןײמ נ״ע טרופקברפ)

 אב ױרחאו ,הדוהי ׳מב רזעילא ברה וירחא ומוקמ־אלממו םימואת

 דוד ברה אלמ ומוקמו ,םירפם רבחמ בושטגיפמ ףלװ ןועמש ברה

 ומוקמב לבקתב אקארקב ןהכל רבעש ירחאו ״דקלמש לאומש

 .שירב ברה אב ױרחאו /אדנל ףסױ ברה קינלימחב

 תודלות ,ותױשיא לע םיטרפ ןורםחב היוקל אדנל דוד ברה תשרפ םג (15

 וניב תודיםחה ןעמל קבאמה יטרפל ץוחמ ,ױרועג תונשב וײח

 .ריעבש םידגנתמה ןיבל

 ףד ״םיברע םירבד״ ןכו ,״םיבר םימ״ ףוסב ״ןתג די״ םרטנוק (16

 ♦א״ע ד״י

 .40—39 דומע ״תוחצחצ רשע״ ;ד״מרת ,בובל ,רפש ירמא (17

 .38—36 דומע ״תוחצחצ רשע״ ;ופוסב ,ד״גרת ,שטאקנומ ,ךלמ תיב (18

 אלא וגיאש ״ילתסנ יבר״ םשב ״תוחצחצ רשע״ לעב ופילחמ תועטב (19

 יולה יול ברהל ״תיראשו םש״ יפל .קסגזילמ ךלמילא יברל דכנ

 תנש תא רוסמל ילב ,ןסינ ׳כב הצינלגוממ בקעי ׳ר רטפנ ןמסורג

 .ותריטפ

 .1882 ״דשרו ,שדחה םילודגה םש (20

 .ם״רת ,ןילבול ,ט״שעבה ידימלתמ תורותה רדס (21

 .קצניקמ ןיטשרבליז רנבא לאיחי יבר ןב ךלמילא יבר (22

 .ע״רת ,בוקרטױם ,טםרקובמ רגרב לארשי ברה תאמ ״תוחצחצ רשע״ (23

 .ז״גרת ,בוקרק ,ץיברוה יולה ןבואר ברה תאמ ״הדשב םיאדוד״ (24

 ןינע ןקתל ול היהש תע לכבו ,תרוטקמ ןשעל ליגר היה ב״יר (25

 ןשעלו ורדחב רגםהל וכרד היה רובצהמ הער הריזג לטבל וא השק

 םידוחי דחימו הנאו הנא ורדחב וכלהב בר ןמז ןשיעו ותרטקמ

 השעש תואלפג הברה ױלע םירסםמו ״רריזגה לטיבש דע םיארונ

 .ותרטקמב ונושיע ךרד לעסו־

 ,ביקרטױם הדנםכלא םײח ןבואר תאמ ,״אשידק אבםה תואלפנ״ רםם (26

 שודקה אבםה :יסםלא קחצי לש ורסם םג האר .םיקלח ׳ב

 .ז״ישת ,כיבא־לת ״ינים״ תאצוה ,ץישודארמ
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 החמש יבר תושארב ,פיריעבה ״שודק״ ידוהי״ר ידיםחל זמר (2ז

 ,ןוגחת תרימאב םגו ,םיסױסב ולזלזש החםישסמ םנוב

 .ל״נכ ,״אשידק אבםה תואלסנ״ רסם (28

 הריאשה אל בוריזוא תיבמ קינלמחב שוביל יבר לש ותונבר תםוקת (29

 רסם די״בתבב ריאשה אוה םנמא .תידיםחה תורסםב תובקע םוש

 .ױדבנ ידיב ותריטם ירחא ססדגש

 תאצוה ,הגברוח דעו הדםוה םױמ ץליק תלהק תודלות ,״ץליק רסם״ (30

 .176—175 םידומע .ז״ישת ,לארשיב ץליק ילוע ןוגרא

 .779 ד,;נע ,א״ישת ,בילשורי ,לארשי־ץרא יחולש :ירעי םהרבא (31

 יבר, רפםב ןײעו ,304 דומע םוכרמ ןרהאל ״תודיסחה״ רסםב ןײע (32

 .בוקרסױס ,ץיבוניבר ריאמ יבצל ״החםישסמ קחצי בקעי

 ,םילשורי •״היתונבו רימזוק תיבב תודיסחו הניגנ״ ירססב ןײע (33

 .ג״ישת

 תיסרגונומה תא האר — בוריזוא יקידצ תיבמ קינלמח ינבר לע (34

 יבר לע דוחיבו ,״קינלמח ינברו בוריזוא תיב״ לע הז רפםב

 .קינלמחמ ברה רזעילא ׳ר ודכנו קינלמחמ ברה ינשה ביל

 עיסומה ״לאנרושז רעשידיא״ ןותעב םםרםש ,ןמש ןמחנ רפוסה (35

 עזרבא ׳ר ברה לש האווצה תא (1955 ראוני 19) הדנקבש וסנורופב

 לש הבר ,ןמליס קחצי םהרבא ׳רש רפסמ ,ןילבולמ ל״ז רגײא

 תועובשה גחל דימת םשל עסוג היהו עדונ ןילבול דיםח היה ,קינלמח

 .הנשה־שארלו

 ״דז דסםב ױלע תדחױמ היפרגונומ האר — ןמליס בקעי ברה לע (36



 קינלימח ינברו בורידוא יקידצ תיב / ירושג .ש .מ
 (םילשורי)

 ,ןיטשפא ביל הדוהי הירא יבר .1

 בורי׳זואמ ״לודגה ביל יבר״ וא

 .א

 ןיטשפא ביל הדוהי הירא יבר ידיב הדםונ בוריזוא תלשוש

 החינש ברה) ודכנ יפב הנוכמה ,הלודג שפנ לעב היהש ,יולה

 לכ שאר שודקה ןואגה״ ראותב (בוטנמילקב ד״בא ,רטנרליג

 שיא יולה ןבואר יבר לש ונתח ,״ורודב םםרופמה הלוגה ינב

 ,״הדשב םיאדוד״ רפס רבחמ ׳הצבונרא׳זב ד״בא ,ץיברוה

 תא ןילבולמ ״הזוח״ה ױלע רמא ריעצה גוזה יאושנ תעבש

 םהש ,רמולכ ,״יול תב תא חקיו יול תיבמ שיא ךליו״ :קוספה

 היהש ,ןבואר יבר לעו .וניבא בקעי ןב יול דע םײתימא םײול

 יברל״ :״הזוח״ה דיעה ,שודקה ה״לשהו ןיטקיט מ״רהמ דכנ

 םירתםנה ו״למ ישילשה אוהו אבם אנונמה בר תמשנ שי ןבואר

 .(1״םלועה םײק םהילעש

 לש וידימלת יבוטמ היה ,בוריזוא דילי ,״לודג״ה ביל יבר

 םהרבא יבר ,החםישפמ ״שודקה ידוהי״ה ,ןילבולמ הזוחה

 ריתםהל חילצהו ,אטפאמ לריאמ יברו אטפאמ לישה עשוהי

 תא ױלע ךשמ אלש דע ,םינומהה ינפב תינחורה ותוהמ תא

 היה דימתו ,האריבו הרותב ותמכחו ותלודג ףא לע םלועה ןיע

 :ותריטפ ינפל ױלע דיעה ״שודקה ידוהי״ה .םילכה לא אבחנ

 ונינש .תולכיה םתואב דימת ותא שגפנ ינא יתליפת תעשב״

 וחלש ונינש תא .םשה שודק לע ונפרשנו תופסות ילעב ונײה

 .פנמז םדוק זא וקםפנש ,ונימי תא םילשנש ידכ ,הזה םלועל

 יתלפנ ינא ז םיאור ןיעמ רתסהל ליכשה יכ ,הנקזל הכזי אוה

 קלתסנ אוה םנמאו .״הנקזל הכזא אל ןכ לעו ,םיגומהה ידיב

 ביל יבר ראשנ הז תמועל .דבלב הנש שמחו םיעברא לש ליגב

 לריאמ יבר תא שמיששכ ךכ רחא םג םילכה לא אבחנ

 .(2אטפאמ

 םידיסחה ןיב םםרופמ היה אלש ךכב היה הרקמה די םאה

 אל דדמנ םכרעש םיקידצ םג ױהש ,עודי ךדיאמ ?ױרבחכ

 םתרשכה לשב רקיעב םא־יכ ,לודגה םמוסרפ לש הדמב

 והוריכהש ױתוברו ,םײשונאהו םײרםומה םהיללעמו תודיסחב

 וײח דהו ׳םלועה ןיעמ ותומלעתה תא סנ לע ומירה והוכירעהו

 הגפ תאז לכבו .םלענ ראשהל טלחומה ונוצרב אוצמל רשפא

 ׳הלופואבו בוריזואב ד״באל ױונמ םע ונוצרמ אלש ותומלעתה

 ביל ׳ר״ םשב ארקנו תוקידצה רתכב םג והוריתכה ױדיסחו

 ־שושה תודיםחב ותלודגו בוריזואב ותױגושאר םש לע ״לודגה

 .תל

 ורבעו ,ומוסרפ לחה אטפאמ לריאמ יבר לש ותריטפ םע

 תואמל ױלא ורהנו ריאמ יבר לש ױדיםחו ױדימלת בור ױלא

 רטפנ זאש ,ז״צקת תבטב ג״כ דע ותדע תא להינ אוהו םיפלאלו

 •דובכ ותחונמ םשו הלופוא ריעב

 תלשוש לכ יקידצ לצא הקזח התיה רישו ןוגנל היטנה

 לעב היה ,הרמזב קרפ עדיש שוביל ׳ר הדסיממ לחה בוריזוא

 ול םיסחימ ףאו ,הביתה ינפל תובורק םיתעל רבעו םיענ לוק

 ,םהילע ךוסנ ירילה ןחהש תכל־ינוגנ םבורב ,םינוגנ רובח

 ידיםחו ױצלח יאצױ יפב םײתרוםמ םינוגנכ םױה דע םירשומה

 ןמז דחױמ םרטנוקב ועיפוה ותרות ירבדמ תצק .(3בוריזוא

 .(ױתריטפ ירחא םיוםמ

 .ב

 ״בוט תכרב״ רפסב ותרות ירבדמ הברה םיאבומ הז דבלמ

 ביל הדוהי הירא יבר ומש לע ארקנש ודכנ ידי לע עיפוהש

 בופיתי ,קינלימח ,הלופוא ,בוריזוא ד״בא ןיטשפא יולה

 :רתױב םיניפואה םידחא םירגרג הזב איבנ םהמ .הלראטו

 רקובב םױו םױ לכב ךירצ םדאהש ,היה הימופב אלגרמ
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 לכב לולע םדאהש תמחמ ׳םימש תוכלמ לוע שדחמ ױלע לבקל

 םױ לכב ױלע לבקמ אוה ןכלו ,תוגוש תולילעו תוערואמל םױ

 תוביםנהו םירקמה לכש עדי ןעמל ׳םימש תוכלמ תא ומוק תעב

 .ונממ ץוח אב רבד םוש ןיאו ,ותודחאמ אב לכה — װהתיש

 תוערואמה לכש ,םימש תוכלמ לוע ױלע לבקמ הלילב ןכו

 לכ לע וכילממ אוהו ארובהמ אב לכה אובל ולכױש םירקמהו

 .(ױידיגו ױרביא

 ,ןיטשפא ױלה םײח לאיחי יבר .2

 קידצו ד״בא

 םײח לאיחי יבר ונב אלימ לודגה ביל יבר לש ומוקמ תא

 דאמ םסרופמה ע״םיצ״ ראותב הנוכש ׳ורדהו רודה תפומ ,יולה

 ,בוריזואו אטפא ״דלופואב ד״בא ,״אלפו אלפה תפומ שיאל

 םהרבא יבר ברה ורודב םםרופמה דיםחהו ריבגה תב תא אשנש

 מ״־יהמ ם״מעב מ״רהמ עדונה קידצה ןואגה ןב ,הבדולװמ המלש

 לש וידימלתמ היה אוה .רימזוקמ ד״בא םינורחא גרבנטורמ

 חפטמו הבר בל תמושת ול שידקהש ,ץישודארמ שודקה אבםה

 תעידיב םילודג ױה בוריזוא יקידצ .ותאריו ׳ה תבהא וב

 •ידרותב לודג היה וחכ — וז תלשושב ינשה קידצה ףא ״דרותה

 םשב ואבוה אל תודיסחב םיברה םיטוקליבש בשחי אלפל

 ירבד רמא לאיחי יבר .םהש הזיא הרות ירבד בוריזוא יקידצ

 םהמ תצקו ,דעומו תבשב ונחלוש לע ױדיסח ינפב הרות

 תא דאמ ץירעמ היה איה .קינלמחמ ברה ,ונב רפםב םיאבומ

 ןיב ריכזה ױדיסח ינפב ױרבד תא ועימשהבו ,לודגה ױבא

 איה .ױבא תא םג הרות ירבד םמשב רמאש םיקידצה ילודג

 תובית־יפוסו תובית־ישאר לש תועצמאל רתױ הטנ ומצע

 •תױתוא יפורצו

 ,ץישודארמ אבסה לש םיבהלנה ױדיםחמ היה לאיחי יבר

 קיגלימחב ד״בא שוביל יבר ונב יופירב אלפ ןיעמ הארו

 ׳הפורת הל ואצמ םיאפורהש ילב ״דשק הלחמב הלחש ,ותוגטקב

 השקבב חילש ױלא חלשש ירחא ,יאצישודארה קידצה ידי לע

 .וגב לע םימחר ררועל

 יכ ,ורמאב ,בר ןמז אטפאב תבשל הצר אל לאיחי יבר

 היה עודיכ .אטפאמ מ״רה םע תוכייש םהל שי םתמשנ שרושב

 להינ אוה .בוריזואל רזח רחאו םינש המכ ךשמב אטפאב ד״בא

 ח״מרת זומתב ׳ח םױב רטפנו ,תוחונמ ימ לע ותדע תא

 .דובכ ותחונמ םשו ׳אקארקב

 ,ןיטשפא יולה ביל הדוהי הירא יבר .3

 קינלימחב ד״באו בורי׳זואמ קידצה

 .א

 ביל ׳ר ובס םש לע ארקנש ,יולה בזיל הדוהי הירא יבר

 לש תוקידצה אסכ לע בשי ,תלשושה דסימ בוריזואמ לודגה

 תעידיב רקיעבו ,תוניחבה לכמ ױמדוק תלשושב ךישמהו ,ױבא

 ״דדומלו הרותה

 ץינ׳חקמ קידצה רזעלא יבר ול אבינ ױרוענ ימיב דוע

 ןב ודועב .״םירפס אלמ שדוק ןורא״ ראותב והניכו תולודג

 ,בושאטסמ ל״רהמ םיעדונה ױתובר לצב ףפותסה הרשע עבש

 יברו (בו׳צידרבמ קחצי יול יבר ןתח) זיחסנמ קתצי יבר

 םלוכו ,(לבונרשטמ יכדרמ יבר ןב) קסירטמ דיגמה םהרבא

 ״דדובעבו הװתב ותלודג לע ודיעה

 ךשמבו ״רארוהל זיחסנמ קידצה י״ע ךמםוה םירשע ןב

 םותח ״דלראט תליהקמ תונבר בתכ ױלא עיגה םש ותוהש

 .פרומו םגיהנמ ,םברל ותוא םילבקמש ,ריעה ישנא לכ ידיב

 ועירפי אמש ,ששח ךות ,םתאירקל שיח הנענ אל אוה ךא

 זיחסנמ וברל אבשכ םעפו ״דדובעבו הרותב קוסעלמ הז רבד

 לאשש רװאניש לאומש ברה תא םש אצמ ותרות ױזמ תונהיל

 הלכימ ׳ר יברהש ,והנע קידצה .הליפתה רוחיא לע ובר תא

 ןורחא ךלהש ןד טבשל וסחיתהב ,רבד לש ומעט הליג רבכ

 הזב תושקהל ףיסוה ש״רה ךא ״דנחמה תיראש ףוםאל הרטמב

 תא ש״רל ריבסה הדוהי־הירא ברה .דועו רהוזה לע וכמתםהב

 אלש ורמאב ורבםהל תונעהל בריס הלהו ,בטיה ראב ןינעה

 ׳ר ירבד יכ ,ובישה זיחסנמ קידצה ךא .ותלאשב הנפ ױלא

 קר אל הירא ׳ר לע ױדי תא ךמסש ,ףיסוהו ,םינוכנ הירא

 בל םישי לאו ,לארשי גיהנמו יברכ םג אלא הרומו ברכ

 םש ןהיכ ״עשוהי ינפ״ לעב ןואגה םג יכ ,םוקמה תונטקל

 ,תוקידצב םגו תוגברב םג םש ןהכל םיבסהל ױלעו ״דרומכ

 ? ןומרכ הרות אלמש ימ אל םא אלטצא התואל יואר ימ יכ

 תב תא השאל אשנ ןיסחױה תלשלשמ םיקידצ לש ןנבכ

 ןב ,בוקירטיפו ץילדשב ד״בא םולש רזעילא ׳ר קידצה ןואנה

 ןואגה ברה ןתחו ביכישטב ד״בא החמש ׳ר קידצה ןואגה ברה

 ס״מעב שדח־ריע ד״בא םחנמ יבצ ׳ר רודה תפומ קידצה

 לישה יברו ע״גמהו ח״בהו א״מרה עוגמ ״םחנמ יבצ ןורכז״

 םחױמה לודגה י״שר דע ט״ױתהו ןילבולמ מ״מרהמו ל״שרהו

 .ךלמה דודל

 •הלופוא ,בוריזואב :תופיצרב םירע המכב תונברב ןהיכ אוה

 ״דלראטו בופיזױ ,(םירעה לכבמ רתױ ךיראה הב> קינלימח

 וגרומ וננודא״ דובכ־יראותב רתכוה ודכנ ידיב םםדנש ורפסב

 תרטע שודקו קידצ רתםנבו הלגנב קהבומה ןואגה ברה וניברו

 דחא אופיא היה אוה .״םישדק שדוק עזג לארשי תראפת

 םירפס ורבחש קינלימחב תונברב ונהיכש םיטעומה םינברה

 ..םתריטפ ירחא וא םהײחב רואל םאיצוהל וכזו

 תױגוס לעו הרותה לכ לע ותרות ירבד תא בתכב הלעה אוה

 ,וײחב רפסה תםפדהל הכז אל ומצע רבחמה ךא .ס״שב תונוש

 ונב ירבדמ אצױש יפכ ,ותספדהב בר ןינע הארהש תורמל

 ינפלש ןורחאה ףרוחבש ,בולימ׳צמ יולה דוד השמ רתלא ברה

 םירבדה רתי ןיבו ,תלדה רגםו ורדחל ױבא ונימזה ותריטפ

 ,םסיפדהל לדתשיש ושקיבו ױבתכ תםפדה לע םג ותא רבד

 רבדב וליפאו ,לארשי ינבמ דחאל קר בוט לועפי םאש ,ורמאב

 פױב קלתסנ אוה .(9רואל םאיצוהל יאדכ רבכ ,דבלב דחא

 םלועה תמחלמ ץורפ יגפל םישדח העברא ,ד״ערת ןסיגב ׳ז

 תספדה הבכעתנ תורחא תוביס םע דחי וז הניסמו ,הנושארה

 .רפסה
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 בקעב יכ ,רפסה די־בתב לע ורבע םינושו םישק םילוגלג

 הברהב ולבס הנממש םינמרגהו םיסורה ןיב המױאה המחלמה

 ריעה דיל תוכשוממ תוברק וצרפ ןילופב תורײעה ידוהי

 תיזחב םיוסמ ןמז האצמנ איהו ,רבחמה תדלומ ,בוריזוא

 ריעה התיה הזמ האצותכו .םיביואה ינש יסגלק ןיב תוברקה

 לע זא הלע אלש ןבומו ,תוברח ילתל הכפהו םמרמלו רעבל

 יבשות םידוהיהש ןמזב ,דיה־בתכ תא ליצהל אוהש ימ תעד

 יאמצ םיקזוקה תרבע תאפמ םהײחב םיחוטב ױה אל הביבסה

 דועש אוהש ימ בשח אל הממדל הרעסה ךוש םעו .םייקנ םד

 אל יבויחה הרקמבו ,דיה־בתבמ תומילשב דחא ףד אצמײ

 םילוטלטה ירחא דיה־בתכ תא אורקל היהי רשפאש ונימאה

 ולוצינ לכה ףא לע ןבאו .וםרהנש םיתבה תוברוחב םיברח

 ־יבתכ רבחמהמ וראשנ .האלפומ ךרדב ,םהמ קלח וא ,םיבתכה

 טעמ קרו ,ודמשוהו ופרשג םבורו ,רתסנבו הלגנב םיבר די

 רבחמה שדיחש אתײרוא ישודיח םהו ,םהמ ראשנ ריעזמ

 .וידיםח יגפל דעומו תבש תוביםמב

 בקעי ברה רבחמה ןב םופדל רפסה תנכהב חרטו השע תובר

 תצק .תישארב רפס לש ובור תא ודי־בתכב קיתעהש ,יולה

 לאיחי ןנחלא)ודבנ ירבדב ורםמנ רבחמה לש םײפרגױב םיטרפ

 ףאו ,(רבחמה ןב בולימ׳צמ ברה ןב הלראט ד״בא יולה המלש

 הנומת רתױ וא תוחפ לבקל רשפא — םיאלמ םניא םיטרפהש

 ־בתכ לע ורבעש םילוגלגה לע םיטרפ רסומ אוה ןכו .וײחמ

 .סופדה שבכמל עיגהל הכזש דע דיה

 לע חבשה ירבדבו ,רבחמה ובם תא דאמ ץירעה ל״ומה

 : םיזורחב רמוא אוה הרותב ותלודג

 הדוהי הירא רוג

 ,הדועתלו הרותל

 אידימלת אלוכד ארמ

 אבר ײבאד תױוהב

 הבכרמ השעמבו

 םיעורה ריבא

 םיעוט לולסמ רשײמ

 אשידק אניצוב י״הע

 .אשיפנ ארוהנ י״נ פ״ח

 יןושאר קלח ,הרותה לע ״בוט תכרב״ רפםה עיפוה הנהו

 ינפל תחא הנש ,ח״צרת תנשב ײרוגליבב םפדנ ,תישארב רפם

 תודומע יתש) םידומע 152 ליכמו ,המױאה האושה תמחלמ

 רבחמה רבה תמדקה האב רפםה שארב .(הלודג תינבתב דומעב

 רפסה ףוסבו קינלימחב הבתכנש ט״םרת ךיראתה תא תאשונה

 תובושתה יתש .םינמים השלש םהבו /׳תובושת יטוקל״ וחפםנ

 ,בוריזואב תבשל רבעו קינלימח תא ובזע ירחא בתכ תונושארה

 היגשה ,ו״מרת תבט ׳ו — הנושארה * םיכיראתב תומושר ןהו

 טבש ח״ר — הנניש ד״בא לישה עשוהי םהרבא ברהל —

 רפסה רבחמ בוקארמ ברהל הבושת איהש ,תישילשהו .ו״מרת

 .ו״לרת. תנשב קינלימחב הבתבנ ״השמ להא״

 רבוע היה דורצ לוק היה ולוקש ףאו ,לודג הניגנ בבוח היה

 הלע אלש ולוק לע שגדה תא ומש ױעמושש ילב הביתה ינפל

 .תודיםחבש םירחא םיבושח םימרוגמ הלעמל תובישחב םלצא

 —ד״לרת) םודארמ קידצה ביוט הל׳קעי יבר אוה ,ױנתחמ דחא

 בושח םוקמ שפתו םינוגנ רבחמו לוגד ןגנמ היה ,(ד״צרת

 תלשוש דםימ לארשי יבר יחא היה אוה ,תידיסחה הניגנה ײחב

 •ץיזדומ

 הכירעהל עדיו ץרמנ הניגנ בבוח היה ביל ׳רש ליעל ונרמא

 םיאצומ ונא ורפםב .תודיסחה תוחתפתהב ריבכ םרוגכ יוארכ

 מידחא הנהו .הקיםומה יכרעב םיבלושמה הרות־ירגרג םשו הפ

 ־םהמ

 ,רומזמ דודל רמאנ םעפו דודל רומזמ םעפ רמאנד עודי

 ןכלו םדוקמ הניכש ױלע התרש יםימעפל :רהוזב ראובמו

 הניכשה וילע התרש רומזמה י״ע םימעפלו ,דודל רומזמ רמאנ

 רבדהש רקיעהו .ותנכה י״ע :רמולכ ,רומזמ דחל רמאנ ןכלו

 ואל — תרחא ,םױק תקזחב אוה זא ,אתתלד אתורעתא י״ע אב

 — אליעלד אתורעתא י״ע אב רבדה רשאכ יכ ,אוה םױק רב

 ־רישב ן״במרה םשב ראובמ ןכלו .ונניאו וב ךיגיע ףיעתתו

 דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא :קוםפה לע םירישה

 תושעל ךירצ הלעמל תוררועתה םדאל האבשכ ,רמולכ ,ץפחתש

 ־תהל םױק היהיש ידכ דומילב הרות וא הוצמ י״ע ילכ הל

 .(10תוררוע

 ,הרמז ירישב רחובה :רמאנ תירחשבש ״חבתשי״ תליפתב

 הרמזהמ ראשנ םאב רחוב ת״ישהש ,ריבסמ אוהו ,לופכ אוהש

 ותואת לע הליפתה רחא םדא ראשנ םאבש ,הליפתה רחא דע

 ױלע ולעפ אלש אוה ןמיס — םדוקמכ ז״הוע ירבדל ותקושתו

 לכױ אלש ױלע תפפוח הראשנ ׳ה תארי םא קרו ״דליפתה ירבד

 .(״ללפתהש אוה ןמיס — ז״הוע ינינעל הז תמחמ ךליל

 ,״ןענכ״ לש ת״רה תא םימעפ המכ רבחמה ריכזמ ורפסב

 הזש ,ראובמ י״ראה רודיסבו ,לבנ ם$7 םיע! רונכ :אוה

 תדמ — םיעג ,תראפת תדמ — רונכ :תודמ שלש לע זמרמ

 לולכ היה וניבא בקעיש זמרל אבה הרובג תדמ — לבנ ,דסח

 ולכי אל הז תמחמו ,םישודקה תובאה לכמו תודמה שלש לכמ

 .(14ןענכב הביישי תושעל היה לוכיו ונממ קוניל םינוציחה ול

 אוה ״לבנ״ש ״דרעהב ,אוהה ןוקירטונה תא איבמ רחא םוקמב

 לבנש ,םכח אלו לבנ םע לע זמרל ,תוביתנ ב״ל :ןוקירטונ

 אלו תודמה ןמ הלעמל אוהש המכחה תוביתנ ב״ל לע זמרמ

 .(15ןותחתה םלועב תורשקתהל עיגהל היה לוכי

 ם״לח .לודג רוא הכונחב הלגתנש ,םלח הערפו :קוםפה

 ,רמולכ ,״ראיה לע דמע הנהו״ .קילדהל הכונח הוצ^ :ת״ר

 רוא הלגתגש תמחמ הערה הלכנ אליממו הטמל היאר הלגתנש

 המכח תדמ לע זמרמה — םינקנק רתונמו :בותכש ומכו ,לודג

 תוכלמ תניחבל ,רמולכ ,םינשושל סנ השענ הזמ — הניב הנק

 הניבה רוא תכשמה תמחמ — הניב ינב ״דנשוש תארקנש

 קוניל ולכוי אל םינוציחהש םיננרו ריש ׳יחה תעיבק השענ

 * ׳דמה תנװכ יהוזו .םיגוציחה יניע תא אמטמש הזכ לודג רואמ
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 קמוח אליממ — לודג רוא םש ריאמש הזבש ׳ךשחל םש ץק

 .(גיףשוחה ןמ הברה החוד רואה ןמ טעמו ׳ערה

 וריכזמו ױלע ביבח היה ״ץראה תרמזמ וחק״ קוספה םג

 לכמ יכ ׳ריבסהל םוקמ וב אצמ אוה •ורפםב םעפל םעפמ

 .םש העוקשה תוינחורה אלא תױמשגה וחקת אל תױצראה ירבד

 ׳םכתבשחמב — םכילכב ׳ןױלע רוא אוה — ץראה תרמזמ

 ודירוהו ׳םבל ולכנ רשא ־ןושלמ ׳הבשחמ ןושל אוה ילכד

 המחלמ שיא ׳ה תניחב ודירות וז תודבע י״ע — החנמ שיאל

 .הטמל ריאהל ןױלע רוא דירוהל אוהש הכונח ןינעכ ׳רבד לכב

 רנב יכ ׳הכונח ינ תקלדה תוצמ ־ ת״ר אוהש ,״החנמ״ והזו

 ׳ךשוחהו הלפאה םוקמב ריאהל הטמל רואה ןידירומ הכונח

 תא שריפ רחא םוקמב ;(1ױדבעי ךיא םדמיל וניבא בקעיו

 אוהש הזה םלועמ ׳ול םיחבשמו םירמזמש /׳ץראה תרמזמ וחק״

 לכ םע היהיש ׳רמולכ ׳םכתבשחמב — םכילכב ׳ץראה תגיחב

 םוקמב ריבםמ בושו ;(18לכה קתמױ זאו ׳ױתובשחמו ױשוח

 אוה האירב ללכל אבה רבד לכד ׳ץראה תרמזמ וחק :רחא

 חבשמ אוהו ׳םיפוריצה י״עו וב תעקושמה תיקלא תויח י״ע

 הרמזה ׳ץראה תרמזמ וחק * והזו .םימלוע רוצל רמזמו

 .דחי רבוחמ ילכ ןיעמ היהת החיקהש ׳םכילכב ׳ץראב העוקשה

 ־עהל ליבשב םיקיפםמ דבלב הלא םימעטמ .(19תיבה ילכ ומכ

 רואב םריבסהל ױצמאמו הקיסומל רבחמה לש וםחי לע ונדימ

 .יחצנה בוטה

 ״הדוהיל תאזו״ סרטנוק ונממ ספדנ רומאה ורפס דבלמ

 ליכמה ,(104—76 םידומע) ״הכרב תיראש״ רפסל תוחפסגכ

 קדובה ןידב םימחרה ירבד בושיב תופירחבו תואיקבב לופלפ

 .הביבםהו קינלימחב ותונבר תפוקתב בתכנש ׳תיבחה תא

 ןיב תורמאמ רשע ומשב תואב ןכו .ח״צרת השרװב םפדנ

 ותמדקה םג םש אבומו ׳ונב רפסב וםפדנש תורמאמה םיעברא

 םתחו ׳הביבםהו קינלימחב ד״בא ותױהב דוע רובחל בתכש

 .קינלימחב (ה״מרת) ״בוט תוכרב״ תנשב

 רתכ ׳םירתכ יגשב ןהכש ׳יולה ביל הדוהי הירא יבר

 ןמאנ היה ׳קינלימחב תונבר רתכו בוריזואב תױר״ומדא

 יזכרמב דמע הרותה דומלש השעמל הארהו ׳לודגה ובס תטישל

 ־וכמו ההובג המרל הב ועיגה היקידצו תיבוריזואה תוקידצה

 תא ואר אל ױניעו ׳ד״ערת ןסינב ׳ז םױב רטפנ אוה .תדב

 תמחלמ ץורפ םע ןילופב תידוהיה היסולכואב העגפש הערה

 ורבז ךא .ותוקלתסה ירחא םישדח העברא הגושארה םלועה

 .םינמאנה ױדיםחו ותחפשמ ינב ברקב ץרענו יח תױהל ףיםוה

 םברכ ותגוהכ דסח תא םױה דע ול םירכוז קינלימח ידוהיו

 .ינחורה םגיהנמו ץרענה

 ׳ןיטשפא יולה המלש םההבא יבר ׳,

 בורי׳זואמ ר״ומדאה

 .א
 םהרבא יבר ונב אלימ תוקידצב ינשה ביל יבר םוקמ תא

 ותױשיא תניחבמ ׳תוניחבה לכמ ךכל יואר היהש ׳יולה המלש

 קינלימח ישנאל איה הלודג תוכזו .הרותב ותלודגו ותגוכת יוקו

 הינמרגב םיעדונה םידוהיה דחאל המודבש ׳ותױשיא םוסרפב

 היה לוכיש הנש האמכ יגפל תינילרבה הלכשהה תפוקתב

 םג ךכ ״לודג ןבל באו לודג באל ןב״ אוהש וםוחיב ראפתהל

 ד״באר היהש ױבאב ךרבתהל היה לוכי המלש־םהרבא יבר

 התואב בר הנמתנ רזעילא־עשוהי יבר ונב ףאו ׳קינלימחב

 ןיטשפא לאיחי־השמ יבר ר״ומדאה ונב תםריג יפל •ריע

 ׳ביבא־לתב ובשומ הנורחאב עבקו הקירמאב בשיש א״טילש

 הריתסב ״רדמוע וז הסריג .ױבא לש ותדיל ריע קיגלימח התיה

 דלונ אוהש בוטנמילק ד״בא רטנרליג החמש ברה תחנהל

 .הלראטב

 לש אלוליהה םױ אוה ׳ה״כרת ירשתב ה״כב דלונ ש״אר

 ־רבמ קידצה יכ ׳דחױמ ןױצל יואר הז טרפ .בו׳צידרבמ י״לר

 ש״אר לש הלודגה ותובהלתה ךרד לע הברה עיפשה בו׳ציד

 השלשב וב טלב תודיסחה שרושו ׳ױרמאמו ױתורות לעו

 ידיל האבש יפכ ׳תובהלתהבו תולפשב ׳החמשב .• םירבד

 לודג תױהל אוה דיתעש רבינ ובאב ודועב .םירפסב יוטב

 ־תאריבו הרותב לדגו ךלה ותורענ תונשמו ׳לארשיב גיהנמו

 אבינ יכב ךות הליפתב דמוע רענה תא הארש ימ לכו ׳םימש

 דוחיבו ׳מירחבומו םיקהבומ םידמלמ לצא דמל .תודיתע ול

 םעטמ ץלמוהש לודג ח״ת היהש דחא דמלמ ױדומלב ןײטצה

 םייתנש ךשמב וידומלב רענה דימתה ולצאו ׳ןי׳צנחמ קידצה

 המ רײנ לע הליל לכב םשור היה ותורעגב .יוליעכ ןײטצהו

 וא הרות לוטב לש ששח שיגרה םאו ׳םױה ךשמב השעש

 לע ולזנ ױתועמדש דע תוכבל הברה ׳ןילוח־תוחישב גילפהש

 ותא ױבא רשקתה שש ןב ותױהב דוע .ןושיל הנפ זאו ׳בתכה

 .ןי׳צנחמ קידצה ץיברוה לאומש־םײח יבר תב םע ןיכודישב

 לודגה םומינולק יבר ןב)ןיטשפא ןורא יבר ןי׳צנחב רקב םעפ

 םלעה תא הארש ירחאו ,(״שמשו רואמ״ לעב אקארקמ קידצה

 .פסרופמ קידצו בוט ידוהי תגרדמל הלעי יכ חוטב יננה :רמא

 דימלב קוםעל הברהו ןיפוגים ױלע לבק הוצמ־רב השענשמ

 תיוזמ טטושמ היה הליפתב ודמעבו ׳הריתי הדמתהב הרותה

 .תושירפבו השודקב גהנו (ותעשב בו׳צידרבמ י״לרכ) תיוזל

 ד״בא זא ןהיכ ױבא) םינש ו״ט ול ואלמשכ ׳מ״רת תנשב

 הנומשו ׳ןי׳צנחמ קידצה תב םע ױאושנ ומיקתה ,(קינלימחב

 הרותב קוםעל םימיכ תוליל םשו ׳ונתוח ןחלוש לע לכא םינש

 הלא םינש ךשמבש דע ,האלפנ הדיקשב דחי םג תודיסחו

 לכו תופסות םע ס״ש לכ לע תודחא םימעפ רובעל קיפסה

 ךות ךורע־ןחלוש יקלח לב תא םימעפ המב דמל ׳םינושארה

 םירועיש םתס דבלמ ׳םירחאו ם״במרה לע הברה שדיחו תוקמע

 ריבצב ללפתה ז״ט—ו״ט רב זא היהש ףאו .םיקםופבו ם״שב

 ׳רתױב רחואמ ןמזב תירחש ללפתהל היה וברדש ונתוח םע

 אלא לוכאל וקיפסה אל ת״רד ןיליפתב וכיראה רשאכש דע

 אליממו ׳ונתוח דובכל ש״אר םג גהנ ךכ .החנמ דימ וללפתה

 הלילה לכ דמול היה הז רחאו .הלילב רקוב תחורא לכוא היה

 םינשה ױלע ורבע הכו ׳ת״פגב םיקהבומ םידימלת הנומש םע

 הדובעב ׳הרהטבו השודקב קידצה ונתוח ןחלוש לע לכאש

 .רועיש אלל תושירפבו

 ,קינלימחמ ברה ױבאמ הרותה תעידימ הברה לביק אוה
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 ,קידצה ונתוחמו בוריחאמ קידצה (״בוט תכרב״ רבחמ) ובסמ

 ינב םיעדונ םיבר םיקידצ לצב ףפותםהל ןוכנל אצמ אוהו

 יעצמאה קידצה ׳ןאיוב ,ןיטאיםוה ,בוקטרו׳צמ קידצה ומכ ״ורוד

 דיגמה לצא רקבמ היה תובר םימעפ .הבונישמ קידצהו זלבמ

 לצנתה ברה ױבא תיולב קםירטב ױרוקבמ דחאבו .קםירטמ

 תינם לע .הליפתב הברה ךיראמ ונבש לע דיגמה ינםב הלה

 רדם תא דמלמה ךדמיל אל םאה !־חבא :ױלא דיגמה

 ינדמיל אל דמלמה .ןוכג :תעדה בושיב ש״אר בישה ז הליפתה

 דמלמה ׳םורמ בשױ :דיגמה ול בישה הז לע .הליפתה רדס

 ורבדנ ױבאו ש״אר .הליפתה רדם םג ךדמלי אוה ,העד םדאל

 םירבדה ולגתנ תאז לכבו .דוםב דיגמה ירבד תא ריאשהל דחי

 .םנוצר ףא לע םיברב

 ,פעפו .וללהל הברה הבונישמ םאטשרבלה לאקזחי יבר

 לש ורבק לע בוקרקב זומתב ׳ה םױב רקבשכ ,ג״נרת תנשב

 ינפב רמא יאבונישהו ,הבונישל תבשה םױל עיגהל רחיא ובס

 דבועו ןואגו קידצ אוה בוריזואמ הל׳המלש ׳רש ,ױדיסח תואמ

 הרותב ותלודג בקעב .םירחא םיחבשו םיראות ףורצב תמאב ׳ה

 םידמולה ילודג לכו ,ףירח ןואגל רודה ילודג לכ ןיב םםרפתנ

 חצינ אוהו ,הנותחתה לע התיה םדי הרות ירבדב ותא וחכותהש

 ״באױ תקלח״ לעב קצניקמ ןואגה תא םג םהבו ,םלוכ תא

 ףאו ,הילװ־הקסנודזמו בוקולמ גרבצנימ היעשי לאימחרי ברהו

 לש התמחלמב וחצנל חילצה אל הצבורטסואמ קידצה ןואגה

 קידצה א״ימרה וללה ןכו .ןברבר ללממ םופ היה יכ ,הרות

 .םיראות דועו תמא קידצו לודג םדא אוהש ױלע רמאש ןיזדרמ

 ױתועיסנו ,רודה ילודגו יקידצ לצא רקבל הברמ היה אוה

 רפםל ותמדקהב רפםמ ומצע אוה .םישדחו תועובש וכשמנ

 ורוד יקידצ לצא רקבמ היהש ,ארהױ ךות אל ,״הכרב תיראש״

 עםונ היה שפנ־תריסמ ךותו ,םתוא שמישו שדוקה חור ילעב

 תועיםנהמ לבסש תוקחדו םירוםיבו םיקוחר תומוקמל םהילא

 םהמ םיברו ׳והוברקו םהיניעב ןח אצמ אוהו חועובש וכשמנש

 .שממ הב שיש הכימסב והוכמםו תורוצנו תולודג ױלע ורמא

 טעמכו ׳רודה יקידצו ינואגו ילודג בור תא טעמכ שמישו ריכה

 ־מהלו תודיסחו הרות ירבדב םתא חחושל ול ןמדזנ םלוכ לצא

 ״ןב תכרב״ תנשב ותמדקהב בתכ הלא םירבד .םתא דוס קית

 .בוריזואב (ד״ערת)

 .ב

 ילודגמ הארוהל ךמםוה ׳םינש ג״כ ול ואלמשכ ׳ח״מרת תנשב

 לעב סכאװ שילאקמ ונתחו אנטוקמ קנורט ןואגה ברה ורוד

 ןהכל קינלימחמ ברה ױבא רבע הבש הנשה איה ,״היח שםנ״

 בוריזואב ד״באר הנמתנ ח״מרת ףרוחב דועו ״דלופואב בר

 ברל לבקתנ םיתניב ךא .םײח־לאיחי יבר ובסו ױבא ײחב

 םריע תא בוזעל ול ונתנ אל הליהקה דעו ירבחו ,בוסיזויב

 רוזחל והוצעי ױתובר םג .ויתובא ריעב תבשל ונוצר ףא לע

 בוריזואב תונברה לוע תא אוסיא ױלע לבק אוה .בוריזואל

 ,ה״ערת תנש ץיק דע תופוצר םיגש עבשו םירשעכ ןהיכ הבו

 תודיםחב הברה קםעש ףאו .הנושארה םלועה תמחלמ תםוקתב

 ןילוח תחיש חם אלו ׳הרוחה דומלב דימתה תוינעת יפוגיסבו

 יקידצ לע חחושס היה ורדחל םיאב ויהש םעפ לכו .וימימ

 ךלמילא יבר ׳שטירזממ דיגמהו ט״שעבהמ לחה תודיסחה

 ״דרות ירבדב םתם חחושש וא ׳ןילבולמ הזוחהו קסנזילמ

 .תודיסחב וא ׳שורדבו לופלפב

 ׳םלוכמ רתױ ונושל לע ליגר היה קסנזילמ ךלמילא יבר

 ׳ר יברה״ ןושלב תע לכב וריכזמ היה ױלע רביד אלשכ ףאו

 קידצה לע דימת חחושמ היה ןכו .הדערו תובהלתה ךות ״ךלמ

 ןושארה ובתכמבו ,םינורחאהו םינושארה םיקידצה לעו ןילבולמ

 רפםה תא דומלל וריהזה ותנותח ירחא הקירמאב ונבל בתכש

 דימתש דע ,דאמ ױלע ביבח היהש רפסה אוה ,״ךלמילא םעונ״

 בכשש רכה תחת וחינמ היה ףאו ,ת״וטה טוקליב חנומ היה

 חחושמו םולחב יאקםנזילה תא האור היה תובר םימעפ .ױלע

 .א״ררה לש קהבומ דימלת :ױרפס לע םתח םימעפלו ׳ותא

 ׳ןילבולמ הזוחה תאו םינושארה םיקידצהמ םולחב האור היה ןכו

 .םירחאו אטפאמ ״לארשי בהוא״ לעבו ץינזוקמ דיגמה

 ת״רה יכ ׳רמול ליגר היהו ׳יכבבו ןוששב התיה ותדובע ךרד

 :ש״בירה תאװצכ) היכב אוה םויה לכ וליגי החמשב לש

 םא ךא ״דחמשב דובעל ךירצ םדאש כ״כ הבוט הגיא היכבה

 לעב היה ללכב .(20דאמ הבוט איה החמש תמחמ איה היכבה

 תרימאב הליפתה םדוק שפנה תולכ דע הכוב היהו ,בר יכב

 דומלב ןיגוריםל ׳א״דת דומלב הנישה ינפל ׳צ״עשו םילהת

 הליכא עצמאב ׳ינױע רועיש דומיל עצמאב •בקעי־ןיעו רהוזה
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 םא״ * רמול ליגר היה הלא יבב־יעגרבו ׳שפנה־ןובשח תישעבו

 םירבדהו /ךיפא ךרא ןעמל יתילכ אלו וא ׳ובו שעי ינעמל אל

 ירוהרה הררועש ׳בלו תױלכ תחלופ תדחױמ העונתב ױפמ ואצי

 העונתב ובכשמ לע רמול גהונ היה ןכו .ױעמוש בלב הבושת

 ׳וכו ״רמוא לאללהמ ןב איבקע״ תובאד הנשמה תא תדחױמ

 .ױתומצע לכ ופחר ״׳וכו ימ ינפל״ םילמל ועיגהבו ,םימעפ המכ

 םג — החמש וקיפה ױנפו תוקיבדב עוקש בשישכ ףא ןכאו

 .הדערב הלוהמ החמשה התיה זא

 שיגרה וליאכ ,טושפ שיא וליפא ,ותליפתב והארש ימ לכ

 בלל וםנכנו שפנ־תריםמב ואב ױתוליפתש ,הריתי השגרהב

 ,עמש־תאירקב ״דחא״ב הברה ךיראהל היה וכרד .דחא לכ

 תיברע תליפתב .ותטמ לעו הליפתה םדוק תודיחי ךות דוחיבו

 בושו ךולה שרדמה־תיבב ידיחי ראשנו תועש המכ ךיראה

 ןיבו דומלב ןיב ,עבונ ןיעמכ היה דימתו .המוצע תוקיבדב

 .תױשפנ תולוגם ךות ״דלפתב

 המוצע תובהלתה ךות תבש ימיב רהוזב ודומל תעשב

 תא תינױע תוקמעתה ךות האור היה אל ,שילש תועמדבו

 אנתב ודומל תע הבורמ תוקיבדב גהנ הלילבו .ױלא םיסנכנה

 תיברע תליפתב דוחיבו ״דליפתב ודמע חעב טרפבו ,והילא יבד

 לעבכ ױדיםח יניעב בשחנ אוה .תודחא תועש ולצא הכשמנש

 .םיתפומ הברה ױלע םירפסמ ױה ףאו ,שדוקה חור

 תושודק תורמא ונחלוש לע רמוא היה דעומו תבש ימיב

 היה תישילשה הדועםב טרפבו ׳לודג םידיסח להק תוחכונב

 םינומהה תא ליכהל ולכי אל ױרדח לכו הפ לא הפמ אלמ ותיב

 םדמעב שא תובהל םיבצוחה הרות ירבד ױפמ עומשל ואבש

 הלבקו תודיםח יאלמ הרות ירבד רמול לחהשמו .םיפופצ

 תוחפיתהו תױכב ועמשנש דע םיעמושה לכ ושגרתה — רםומו

 .םימש תארילו ארובה תדובעל בהלתנ םבלו הבושת רוהרה ךות

 .תובהלתה ךות עבונ ןיעמכ ױתורות ירמא ךפוש היה אוה

 היה ױתורות ירבד תא בתכה לע הלעמ היהש ימ אצמנ וליאו

 ,ךכל ובל םש אל ומצע אוה .המכחו הרות ירבד הברה ליצמ

 בשיש ונבל הרוה ד״ערת תנשב קידצה ױבא תריטפ ירחא קרו

 םלועה תמחלמ בקעב ךא .רפס ילע םמשרל הקירמאב זא

 בתכנש המ םגו ,תורצױה ולבלבתנ ץיקב הנש התוא הצרפש

 הלע םיבר םיצמאמ ירחא קרו ,דיה־יבתכ לש םלרוג עדונ אל

 ןטקה םקלחב ולצינש ױבתכמ דחא רפם איצוהל ױנב ידיב

 ־קעב האבש היסומלרדנאהו המחלמה ינישב ןױלכמו הפירשמ

 .םידוהיה יבושיב היתוב

 •םימש תאריבו הרותב ותיב ינב תא ךירדהל ױמי לכ גהנ אוה

 המ לש םירבדב מיקםועו םיקחשמ ױהשכ םתודלי תונשב ףאו

 םירבד — תוללוה השעמ :םהב ףזנ ,םירענה גהנמכ ךכב

 ןכאו .ת״ישה תא ארילמ עגר ףא םכתעד וחיסת לא .םילטב

 המכחבו הרותב בוט לכ ואלמ ותיב ינבו ןוצרב ולבקתנ ױרבד

 םע ױתונבו הרותב םילודג םינבר ױה ױנב .םיבוט םישעמבו

 עדי ארכישד אנדיעב ףאו .תפומל םיקידצו םינבר ױה ןהילעב

 .הרות דומלמ ותעד חיםהל אלו רבגתהל

 קידצה ױבא ךרעש ױדכנמ דחא יאושנבש ,ורםם ױדיםח

 דבלמ םיבר םיקידצ םש ױה היצילג ירעמ תחאב בוריזואמ

 פױו םױ לכבו .ץיקה עצמאב הז היה .םינברה ױנתחו ױנב

 ־ושמה ןרגנוא תונײו רכש לש היתשהו תולודג תוביסמ וכרע

 עצמאבו .םידוקירו החמש הװלמ איהשכ תדכ התיה םיחב

 לענו הינסכאל ױבורקמ דחא ש״אר ןימזה ןיפוליגהו םידוקירה

 הציצק לש היגום דחי ודמלו תועובש תכםמ איצוה ,רדחה תא

 ילב ,םיקומע םילופלפ שדיחו םירחא םירואבו תפסות םע

 ,םיפירחה תואקשמה חכו הנותחד ןיפוליגה ינמיס וב ריכהל

 ׳תעדה בושיב רפםמ תועש ךשמב םיבכוכה תאצ דע ודמלו

 תואקשמה והודירטי אמש ששחש ,הנע ובורק תלאש לעו

 ונײ גיפהל הקומע היגום ול רחב ןכלו ,תוקיבדה תא חכשיו

 .םורמ בשױה תא האריל רוכזלו

 םירשעכ תוקידצהו תונברה םכ לע בוריזואב בשי ש״אר

 ־רופו ,ד״ערת תנשב םלועה תמחלמ הצרפש דע ,םינש עבשו

 רקיעבו ,ןילופו היםור ידוהי ישאר לע וגרתשה תובר תױנע

 ױהש ״דינמרג־היסורפ לובגל ךומם ובשיש םידוהיה ולבס

 םידוהיהש הנאותב היםור אבצ. תונוטלש םעטמ שורגל םײופצ

 ירעמ בר קחרמב ,הנידמה םינפל — םינמרגה תבוטל םילגרמ

 ,ש״אר לש ורשבו ומצעל םג ועגנ המחלמה תואלת .םהירוגמ

 ןימאה ,וחורב לפנ אל אוהו ׳תומה תנכס ול הפקשנ םעפ אלו

 .הרצמ ץלחנ דימתו ׳הב

 םע םיבורב םיגײוזמ םילײח השש ותיבל ױלא ואב תחא םעפ

 חתפ םהמ דחאו ׳קשנ שפחל ואבש הנאותב םיכורא םינודיכ

 הצרשכ .ת״םה ליעמ תחת שפחל הצרו שדוקה־ןורא תא

 ױלע ומײא םילײחה .םשמ ופחדו קידצה ץפק ת״םב עוגנל

 עוגנל ןתא אל :קעצ אוה ךא .וראוצב העיגנ ךות םהינודיכב

 ״דחפו התמיא םהילע לופית״ קוםפה םהב םײקתג .ת״סב

 .תיבה תא ואציו והובזעו

 םילײח ױלא ואב ,תירחש תליפת ירחא תבש םױב ,םעפה בושו

 ,ואצמ אלו ושפח .ןײ אלמ ףתרמ תיבב שיש ועמשש הנעטב

 ׳ב םשמ הקוחרה טסוחיבאזל והוליבױש םרמאב ׳התימל והונדו

 .וילע רומשל ןײוזמ לײח ױלע ודימעה .והותימי םשו הםרפ

 אוה .גואדלמ םױה תבש :רמא ש״אר ךא .הלהב המק תיבב

 ידגב שבל שדוק תובהלתהבו תבש דובכל שודיק השע

 לבױש ולש ת״וטה ותא תחקל לכױ אלש לע הגאד ךות ״דליפתה

 ריעב זא ההשש םילײחה רש אב םיתניב .םהב ללפתהל תרחמל

 .וררחשו

 ינש ןיב תוברק ולהנתה ,תוכוםה גח םדוק ׳ה״ערת תנשב

 ױה הכותמו ריעה לא םיכרדה .בוריזוא תברקב םיביואה

 ול הנתנ אל תוכוםה ימיל גורתאל הגאדה ךא .הנכס תקזחב

 לע סוחל ילב הצימחה אל הוצמ תישע ידיל עיגהשמו ׳חונמ

 ול אוצמל זפחנ ומצעבו ׳תוריתי תואצוה לע וא אפוגד אחרט

 .ןינע לכבו ןתניחטבו תוצמה תיפאב גהנ ןכו .רדוהמ גורתא

 ־טסואל עםנו ופכב ושפנ םש המחלמה לש ״אחתירד אנדיעב״ו

 ׳םיקזוקה תוםײגמ וקשקש םיכרדה .גורתא םש ול רוחבל הצבור

 ש״אר עםנ תאז לכבו .םיכרד העבשב הלהב תםונמ וחרבש
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 ותשלוח ףא לע מ״ק םירשעכ ריעהמ הקוחרה הצבורטםואל

 -דטושפ הלגעב זא התיה העיםנהו ,רופכ־םױ תינעת תרחממ

 גורתא אלל תוכוםה דע הראשנש הרצקה העשה ותפחד ןכו

 ,גורתא ול אוצמל הוצמה ול הנמדזנש חמש אוה .ותושרב

 בולימשט ךרד ובושב .םולשב םשל עיגה הנכסה תורמלו

 אל אוהו .הלילב עוםנל הנכםש קומנב ,הנילל םידיםחה והובכע

 ידיב םידוהי העברא וגרהנ הליל ותואב ןכאו .םתרצפהל הנענ

 השמח ובשי הלגעב •בוריזואו בולימשט ןיבש ךרדב םילייח

 םישולש ינפל יכ ,קידצה רפיסו .לוצינ םהמ ישימחהו ,םידוהי

 ול רמא הלהו ,בוריזואב ח״ירה ובס לצא םעפ רקיב הנש

 רפיםו ,ומוקממ טעמ קחרתהל שי םיחצור לש הנכם םוקמבש

 ישימחה — אוהו ,םהב ורי םילייחהו ,ץראה לע בכשל װטצנ יכ

 וב וטלש אל ןכלו ומוקממ תצק קחרתהו ובס ירבדב רכזנ —

 ,תומהו םייחה ןיב היה עשפכו ,ועבוכב קר ועגנו םירודכה

 ומצעב עוגפל ילב ,םירודכהמ םירוח המכ ועבוכב הארהו

 הוצמ לש תוקקותשהה תוכזב לכהו .סנ ךרדב לצינו ,ורשבבו

 .תפםכנה הרטמה תא גישהש דע ״דגופה אלל וב תרעוב התיהש

 םימחולה לש תיזחה רתױ דוע הברקתה ,זא תוכום ברעבו

 ריעל ךומם ודמעש םילײחה לש היריה־תונוכמ קוטקטו ,ריעל

 ש״אר ךא .םיבורה לש םירודכה םוזמז עמשנ ףאו בטיה עמשנ

 ךכסה תא חינהל ליבשב הכוסה לע הלע ,ךכב חיגשה אל

 וברקתנ תונוכמה קושקשו םירודכה םוזמז .דימת שדוקב וכרדכ

 תא ואלימ ףטו םישנו םישנאו הלהב המק ריעבו ,רתױו רתױ

 ודמעש םיצעמ םיפנע ךותחל תיבה ירוחאמ אצי קידצהו ,תיבה

 הלילבו ,תוקעצלו תומ דחפל בל תמושת תונפהל ילב רצחב

 ומצע ןיבהו הכוםב ױנב םע בשי רקובב .הכוםב ןשיו לכא

 םיעונענ השעו המוצע תובהלתהב ךריבו םינימה ׳ד תליטנל

 התלעש לע דאמ חמש היהו ,ךרבל ױנבל ןתנ ףאו תוזירזב

 ירוחאמו הביסב הפקשנש הנכסה ףא לע ,הוצמה םײקל ודיב

 םתחנאו םידידשה תקעצ העמשנשכ הלילב םימעפ המכו ,תיבה

 ןכומ היהי הרקמ לכ לעש ת״וט תא ףטחו ,ש״קו יודיו רמא

 .םיטישכתו ףםכו בהזל ױנפ ןיאב ,חורבל ץלאי םא ותא ותחקל

 עצמא דע רפםמ םישדח ריעה לע הפחר הכומםה תיזחה תנכס

 •ץיקה

 יגוםו םיחתותהמ תױריה םערו תדמתמה הנכסה בקעב

 תמחמ רקיעבו ,ריעה תברקבש תיזחה תרוגחמ םירחאה קשנה

 פעפ טלמנ ,היסור תוםײג דצמ תידוהיה היסולכואה תדרטה

 תולילה דחאב ה״ערת חםפ םדוק ותחפשמ ינב םע ש״אר

 לכ .העוערו היולג הלגעב ועםנ םה .קיצמה תמחמ וחרבב

 הלילב םעםמ ךרדב .םילײחה ידיב ומרחוה תובוטה תולגעה

 הלילה לכ ועםנו ךרדב ועת ףא זע היה רוקהו קזח גלש דרי

 רירגם םױב וכישמה םשמו .הלראטל ועיגהש דע תואסרפ יתש

 יא •ןםינב ג״י דע םײעובשכ םתיבב םיאולכ ױהו ״דלופואל

 .ותדובע יכרדב יוניש לכ רכיג אל ש״אר לצא

 םעטמ הריזגה האצי ה״ערת קלב תשרפב .רופה לפנ הנהו

 םנמא .בוריזוא תא בוזעל םידוהיה לעש יסורה אבצה תונוטלש

 ךכל םדוק דועו ״דריזגה דע וכח אל תידוהיה הדעהמ םיבר

 םע ׳תעכ .םעז רובעי דע תוכומסה תורײעב םשמ טלפמ ואצמ

 תיראש .םוקמה לש תידימ הביזעל תוא הנתינ הריזגה וצ

 ,ריעה תא ילגר ובזע ,השארב ש״אר םע ,תידוהיה היםולבואה

 ־סרפ יתשכ םשמ הקוחרה ,בוחאר הכומםה ריעל םהינפ תמגמו

 םילוע ריעה יתב תא ואר ,םהירוחאמ םטיבהב ,ךרדב .תוא

 .ריעה יתב לכ תא טעמכ ובירחהו ופרש םיסורה יכ ,שאב

 ש״אר וליאו .בוחאר ריעה תא ואלימ םילוגה תוחפשמ תואמ

 ותוגהנתהב ךישמה תבשה םױבו ״דפוא לצא ןטק רדחב ןםכאתה

 .המימי םימיבכ ונחלוש לע הרות רמאו ,יוגיש אלל הליגרה

 ובשומ עבק אלא ,םיםורה תשיטנ ירחא םג וריעל רזח אל אוה

 תואמ ױלא ורהנ ויבא ידיסח דבלמ .ותדע גהנ םשש אטפאב

 םידיסח ,תושדח םינפ ופםותנ םעפ לכו ,םידיסח םיפלאו

 .הנידמה לכב ךלוה ועמשו ,םימלשו םיארי

 קיתעה ,ןי׳צנחמ קידצה ץיברוה יולה לאומש םײח יבר ,ונתוח

 בור תא הבירחהש ריעב הצרפש הפירשה ירחא ץליקל ונכשמ

 י״ח םויב ״דמחלמה ימיבו .קידצה תיב תא םג םהבו ״דיתב

 ־סהמ םידיסח יפלא ואב ותיוללו ,ומלועל רטפנ ו״ערת תבטב

 ןיב .לודג היה ריעב לבאהו ״דדעה ישארו םינבר םהב ,הביב

 ,ןי׳צנחמ קידצה םשב ורפיסו .ש״אר וגתח םג היה םיולמה

 תוצצונתה תשגרומש ,רמא ותריטפ םדוק םינורחאה תועובשבש

 *רמא ותריטפ םדוק עובשו .רחאנ אלש יאולהו ,חישמה לש

 הוצ שממ ותריטפ ינפל .״הזה םלועהמ חורבל אלא הצע ןיא״

 תיולהמ ורזח ירחא ש״אר .לכהש תכרב ךרבו םימ ול איבהל

 .ונתוח ןדבא םשור תחת אצמנ בר ןמזו דאמ שגרנ היה ונתוח

 םײחה־תיבב ורבק לע ומיקה ןי׳צנחמ קידצה ידיםח ןכאו

 ותריטפ םויב הנש הנשו ,ןורכז־תבצמ וביצה ובו להוא ץליקב

 ־שמו תורג םיקילדמ ,םבר רבק לע םידיםח תואמ םיאב ױה

 תיגברה ותנמלאל תונוידפ םינתונו ורבק לע תואקתפ םיריא

 .הלעב תריטפ ירחא םימי הביראהש

 דבלמ ,לודג לבוקמו ףירח ,ןואגכ םוקמ לכב בשחנ ש״אר

 לודג וחוכ היה דימתו ״דרהמו השודקב ותשירפו ותקדצ לדוג

 .רתםנו הלגנבו לופלפב ,תוקמעב םיאלפג הרות ישודיחב

 וררועתג עמושה לעו ,ױרבד םעונב השגרוה תדחױמ תוקיתמ

 ױדיםח ינפב עימשה םירקי םירמאמ .הבושת ירוהרה וב

 תולעהלו בותכל ליגר היה אל אוה םרב .םידעומו תותבשב

 בקעב דבא ױנב יפמ םשרנש טעמה ףאו ,רײנה לע ױשודיח תא

 .הטילפל ראשנ טעמ קרו ״דמחלמה תעב םיבורמה םילוטלטה

 ףדפדמ היה ,שורדב שדח רפם ול ואיבהשכ וא ,םירפם תיגקב

 והנק זאו ,ט״שעבה ידימלתמ רמאמ וב שי םא שפחמ ורפסב

 .הינקל יואר רפסה ןיאש ,רמא ,אצמ אלשכו ,אלמ ףסכב

 ױדיסחמ דחאל רמא ותוקלתםה ינפל ןורחאה תוכוםה גחב

 לע זמרמ םדהה יכ אתיא רהוזבו ,סדהה ול רבשנש ,אטפאכ

 םידחא םימי .הבורקה ותוקלתםהל זמר הזב הארו ,קידצה

 ־רה ול ואב תבש םױ לכבש בר ןמז הזש ,רמא ותריטפ ינפל

 רמוא היה וײחל םינורחאה םישדחב .ותוקלתםה לע םירוה

 תבשב ותריטפ םױב .םלועה ינפב לכתםהל הצור ונניאש

 םױ םױה יכ רוכז * ול רמאו ױברוקממ דחאל ארק רקובב

 .לבונרשטמ קידצה םוחנ יבר לש םגו ונמא לחר לש ןורכזה

 קילחה ,״לכהש. ךרבו םימ ול איבהל הוצ ותריטפל ךומס
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 שיגרהו האר ותריטפ הארש ימו .ונקזו ױתואפ תא רשייו

 רחבמב ובאב ודועב ףטקנ אוה .הקישנ תתימ וז התיהש

 לילבו ׳ןיוערד אוער תע תבשב ח״ערת ןושחב א״יב ,ױתונש

 דיחי ךלמ״ תרימאבו ,םידיסח םע ןחלושה ינפל דוע בשי תבש

 ,הטמב ללפתה רקובב .שפנ־תריסמ שוחב ולצא ואר ״דחױמו

 .דימת ומכ הכז התיה ותליפת ךא

 ״הכרב תיראש״ ורפס עיפוה ותריטפ ירחא הנש םירשע

 ,״ןושאר קלח״ םושר רפסה לע .(ח״צרת ״דשרו) ױנב ידיב

 תמחלמו ,ינש קלח םג איצוהל םיל״ומה ונװכתה הארנכו

 הבשחמה תא לאל המש ךכ רחא הנש הצרפש תיצאנה האושה

 .לודגה ןודבאה םוהתב ודבא דיה־יבתכו ״דבוטה

 ןיטשפא יולה עשוהי רזעילא ברה .5

 קינלימחב ד״בא

 רופכ־םױ ברעב דלונ ,ש״אר לש ונב ,עשוהי רזעילא יבר

 תדיקשב םירוחבו םידמלמ לצא הרות דמל ,בוריזואב ט״נרת

 ותפיאשל תודוהו ,אסריגמ הימופ קםפ אל ױרוענ ימי לכו הבר

 ימיב רבכו ,תובר תועידי ול שכר הרות דומלל הצרמגה

 והילא ברה ומכ ,ורוד ילודג םינבר םע םיבתכמ ףילחה ױמולע

 קידצה ןואגה י״ע הארוהל ךמםוהו ,םירחאו ןילבולמ ןיקצלק

 החמש יבר וריתכמ ״הכרב תיראש״ רפםל אובמב .הצבורטסואמ

 צ״הרה קהבומה ןואגה ברה״ ראותב בוטנמילקב ד״בא רטנרליג

 ונממו /״וכו ה״עום םיזרה םכח םסרופמה אשירפו אדיסח ק״וב

 רמאמ וב םײקתנו המכחבו הרותב ותלודג לע דומעל רשפא

 .״הובאד היערכ ארב״ ל״זח

 ןב היהש ץליקמ ובם תב תא ו״ערתב אשנ ריעצ ודועב

 .ץליקב מ״ר תרשמ לבקו בוחיליזמ המלש קחצי יבר ר״ומדאה

 בוקארב בר הנמתנ פ״רתב .ד״בארו ץ״ומכ אטפאל רבע םשמ

 בושטילקל םשמ רבעש ץיזדוממ ביוט לואש יבר םוקמב

 תריטפ ירחא .םידיסח תדע שארב םג דמע בוקארב .ד״בארכ

 רבעו בר רותב רחבנ קינלמחב ןמלים קחצי םהרבא ברה

 םע תקולחמה לועב םנכנ אוה םנמא .םוקמה ברכ םש תבשל

 הדבוע לבא .רטפנש ברה לש ונב ,ןמליס היבוט ׳ר ״ארצמ רב״

 ותונדמלל תודוה ריעב וגרק הלע עשוהי רזעילא יברש

 הירא יבר ובס םג ירהו .תודהיה תמכחב תוברה ױתועידיו

 םײוסמ ןמז ךשמב קינלימחב תונברב ןהכ ינשה ביל הדוהי

 רובעלו ריעה תא בוזעל תונוש תובס בקעב ץלאנ ףוםבל קרו

 ־ממכ ומצע שיגרה ובם לש ותונבר ״תקזח״ ףקותב .בוריזואל

 ומצעל שוכרל חילצהו ותחפשמ לש תיתרוסמה תונברב ךיש

 רתױ ױלע הביבח התיה קינלמח ,םינפ לכ לע .תדבוכמ הדמע

 ראשבמ רתױ החונמ ול אצמ הבז ,םימדוקה ותנוהכ תומוקממ

 ,היבוט ׳ר ובורק םע תונברה לע תקולחמה ףא לע ,םירעה

 בשי קינלימחב .ןי׳צנחמ קידצה תדכנ ,ודוד תבל יושנ היהש

 פײתרות םיצבוקב ױרמאמ תא םסרפ ״דדובעה לעו הרותה לע

 תמושת ונפהש ,םײגױע םיאשונ לע ןילופב ועיפוהש םינוש

 .רודה ינואג בל

 רזעילא ברה

 יולה עשוהי

 ד״בא ,ןײטשפא

 לבוה .קינלימחה

 .ותדע םע תװמל

 רזעילא ברה ,בר רעקינלעימכ רעטצעל רעד

 .(בר רעװעקאר רעד) .ל״ז ןײטשפא יולה עשוהי

 איצוהלו קידצה ױבא רכז תא חיצנהל ױלע לבק ףוםבלו

 התיה אל הארנכ ךא .״הכרב תיראש״ ורפם תא םופדב רואל

 םינוש תומוקמב םירוזפה דיה־יבתכ תא ףוםאל הלק הדובע וז

 בר ןמז ףחר הלצש הנושארה םלועה תמחלמ תוערואמ בקעב

 ױלעו ,םיםורה תוסײג ידיב הברחנש בוריזוא ותדלומ ריע לע

 ־יבתכמ ״שי״ה תא ףוםאל ידכ םיריבכ םיצמאמ תושעל היה

 יפכ ,םירחא לשו ולש ,ןורכזה יפמ ףיםוהל םגו ,וראשנש דיה

 הנש םירשע הזש ,רפסל בתכש ״החיתפ״ב בתוכ ומצעבש

 תורמל ױבא ךא ,אטפאב רפסה רבחמ ױבא תריטפ זאמ ורבע

 ,בתכב ױתורות תא בותכל ליגר היה אל ותואיקבו ותופירח

 בותכל ול רשפאתנ אלש ןעיו ,(21רואל םאיצוהל קקותשהש ףא

 ךכ רחא בשיש) לאיחי השמ ׳ר לודגה ונבל הרוה ומצעב

 המכ םשר ,ןורחאה קינלימחמ ברה ,אוה ףא .םבתכל (הקירמאב

 ױהש ױרבדמ תונטק תומישר דבלמ ,ונורכז יפמ םירמאמ

 ךורעל ואוב תעב אצמש םײשקה תא ראתמ אוהו ׳ולצא םיחנומ

 תצקמ םג בותכל ונל ןחנש ילב ,רפסב םיללכנה םירמאמה תא

 קלח״ םשב ןיױצ איצוהש רפםה .ריעה ברכ וײח יטרפמ

 אצמנ ףאו ,יגש קלח םג איצוהל ותעדב היהש הארנכ ,״ןושאר
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 תנשב הליחתהש האושה תמחלמ בקעבו ׳ךבל שורדה רמוחה

 ףוםאל קיפםהש דיה־יבתכ לבו ,עוציבה קיפםה אל מ״צרת

 רפםל ףריצ הבחר דיב רמוח רםוח בקעבש ןבתי .דוביאל וכלה

 •יבםהו קינלימחמ ביל יבר ברה ובסמ ״הדוהיל תאזו״ סרטנוק

 •רפםבש העבראה ןותמ םירמאמ הרשע דבלמ ,הב

 ש״צומב רזעילא עשוהי יבר םייס ױבא רפסל ״החיתפ״ה תא

 ה״ר ברע ,״עשוהי ינזאב םשו רפסב ןורכז תאז בתכ״ רדסל

 היהי״ תנשב ,״ירזעב יבא יקלא יכ רזעילא״ רדםל תונליאל

 ירחא הנשכ יכ ,ומײקתנ אל הלא װיואמ ךא .״ט״ב בוט תכרב

 יםגלקו תימלועה האושה תמחלמ הצרפ ,ט״צרת תנש איה ״דז

 תודהיה זכרמ תא ובירחהו ןילופ תא ושבכ יצאנה ררוצה

 .םידוהי תובשױמה תוצראה רתי םע דהי איהה ץראבש

 דע קינלימחב תינברה ותנוהכב ראשנ עשוהי רזעילא יבר

 דמעמ קיזחה המחלמה ץורפ רחא ףאו ״דנורחאה דמשה תמחלמ

 .יח היה ךיאו אצמנ ןכיה םיטרפ תעדל ילב ,םײתנשמ הלעמל

 ידוהי לרוגמ וטלמנש ריעה יבשותמ דחא לש ותודע ירבד יפל

 םע רקבל 1942 תישארב דוע קיפסה (ןײשנוז יכדרמ ׳ר) ריעה

 תואממים ךרד ױלא בנגתהלו ריעב יאקינלמחה ברה לצא ױבא

 םירצונ םיאלמה תובוחרב רבעש ידוהיל הפקשנ הנכס יב)

 רעצ וקיפהש דובכ תרמואה וינפ תרדהב ותוארל ,(םירטושו

 דעצ םנמא ברהו .הדירפ תולמ םהיגיב ופילחה ףאו ,באכו

 .הקנילברט ןשבכל ריעה לש םישרוגמה םידוהיה שארב ןושאר

 ושדקש לארשי םע ישודק ראש ךותב ךרובמו שודק ורכז אהי

 .םצראו םמע ,םשה תשודק דעב םהײח תא

 ? היפרגױלביב

 ןיטשםא ױליד הדוהי הירא יבר תאמ ,הרותה לע ״בוט תכרב״ רסס (א

 ,תישארב רפס :ןושאר קלח ,הלראס ,בופיזױ ,קױלמח ,הלופוא ד״בא

 ♦הלודג תױבתב םידומע 152 ,ץ״חרת ,ײרוגליב

 יולה המלש םהרבא יבר תאמ ,ןושאר קלח ,״הכרב תיראש״ רפס (ב

 תאזו* סרםגוק ףורצב ,אםפאו בוריזואב ר״ומדאו ד״בא ןיטשפא

 יםידומע 124 ,ח״צרת ,השרו ,קיגלמחב ד״בא ביל יבר תאמ ״הדוהיל

 .קיגלימח ד״בא ןיטשסא עשוהי רזעילא ונב י״ע רואל אצי

 תורעה

 לש םהײח יטרםמ ״הרירב תילדב״ ומלעתה בוריזוא תב ירפוס (•

 םרב .םוםרפה ןמ םתחירבו םתװױע בקעב ,בוריזוא תלשוש יקידצ

 קלתסהל ןירוח תב איה ןיאו ״דישיא םוסרפל הקוקז תודיסחה תעונת

 בושח םוקמ וםפת הישיאש תורוד השמח הכשמנש המילש תלשושמ

 קיגלמח תליהק ײחב הבולש בוריזוא תלשוש התיה ךדיאמ .תודיסחב

 פג וגהכ היקידצמ םיגש .תורוד המכ ךשמב םײנחורה הױײנעל הקודהו

 ושע בוטו .קיגלמח דילי היה םהמ דחאו ,ריעב םײנחור םיעור תגוהכב

 .םהירבחממ םײח־ירואת תצק םמידקהב בוריזוא יקידצ ירפם י:ש יאיצימ

 המכ דע תלשושה יגושאר לע םג רמוחה תא זכרל יתלוכי םהל תודוהו

 תלשושה לש ״ןוכיתה דומע* לע ךורא רתױ קרפ תתלו ,אצמגב היהש

 וז תלשוש תורוקל תעדונ תדחױמ תובישח .קינלמחב ד״בא ביל יבר

 היפרגױרוטסיהה חטשב ןיגע וררועי יאדובו ,םיבותכב ואב םרט הכ דעש

 םוקמ וב תתל ״קיגלמח סקנס״ל תוכז הלגלגתנש בוטו .תידיסחה

 .התולשלתשהלו היתודלותל

 ,״בר השעמו הנומא ךרד״ו /פ תוא 44 דומע ״יברה תואלפג* (1

 .60 דומע

 הלפנש .מ :תינמרגמ םגרת ,םוכרמ ןרהאל ״תודיסחה״ רפסב ןײע (2

 ריאמ יבצל ״החםישפמ קחצי בקעי יבר״ רפםה ןײעו ה״ישת ,א״ת

 .ב״צרת ,בוקרטױס ,ץיבוניבר

 א״טילש ץיבוקרפ דוד ברה יל רפיס בוריזוא תיבב רישהו ןוגנה לע (3

 יקידצמ המכ ריכהש (״שודקה ידוהיה* עזגמ רטוח) םילשורימ

 .כודארמ ביוט בקעי יבר תא ףאו תלשושה

 בשױה ןיסשםא יולה לאיחי השמ ברה וגיג תירססב אצמג סרטגוקה (4

 .ביבא־ל>וב

 .34 דומע ךל ; 60 דומע ״דרש ײח ,בוט תכרב (5

 .57 דומע ,ײח םש (6

 <110 הכונח ץקמ ; 105 .מע בשיו ; 68 דומע ,תודלות (7

 .132 דומע שגיו םש (8

 תססדהב קזחמ ,קינלמחב הבתכנש הרצק המדקה ,ורפסל ותמדקהב (9

 ירבד םגו ,סומלוקה הז רבח ךל הנק ומכ ,תוגוש תױארב םירפס

 הבוח הרותב רבד הזיא רמאיו שדחיש ימ לכ יכ ״םידיםח רםס*

 .תובר הגהכו ,ובתוכל ן>לע

 .42 דומע ,אריו ,בוט תכרב (1ס

 .46 דומע ,אריו ,םש (11

 .68 דומע ,תודלות ,םש (12

 .85 דומע ,חלשיו ,םש (13

 ♦95 דומע בשיו ,םש (14

 .98 דומע ,בשיו ׳םש (15

 .114 דומע ,הכונח ץקמ ,םש (16

 .120 דומע ״דכונח ץקמ ,כש (17

 .א״ם דומע ,םש (18

 .122 דומע ,םש (19

 ״הכרב ירבד* רפםה ףוסבש ״המדקה״ ירבדב אבומ וז העדל םיאולימ (2ס

 .ביבא־לתב תעכ בשױה בוריזואמ ברה יולה לאיחי השמ יבר תאמ

 ד״ערת תנשב בוריזואב הבתכגש ״הכרב תיראש״ רססל ותמדקהב (21

 יל הארה :לזח רמאמ לע בכעתמ אוה םידומע יגש תססותה

 ,רמול (שדחל) דיתע קיתו דימלתש המ לכ ונבר השמל ה״בקה

 ♦הרותב םילגמש םישמיחה תא םסרפל שיש אצויו



 ברהלשותרמד / םײרפ ורהא םהרבא ברה
 ל״צז ןמלים קחצי םהרבא ׳ר (ריעה וטנורוט לש הבר)

 לעו ׳ללכב קהבומה ובר רבד לע בתוכה דימלת רותב

 ױתודימבו ותמוקב המחה תא קינעהש קידצו ןואג ותוא

 לע תונורכז תולעהל ומיחרו וליחדב שגינ יננה ׳תױמורתה

 קינלימח לש הבר ׳ל״צז ןמליס קחצי םהרבא ׳ר יברו ירומ

 ,הנידמה ןילופב רשא ריעה

 ׳ר דיסחהו ריבגה ויבאל 1848 תנשב קינלימחב דלונ

 ראופמ חקיפו לודג ןדמל ׳דבוכמ רחום ׳ןמליס בײל לאדשי

 ׳ד לצא הרות דמל בײל לארשי ׳ר .העונצה המחנ ומאלו

 ותומ םױ דעו ׳השרװב ם״ירה ישודיח לעב ׳ריאמ קחצי

 רטפנו ױמי ךיראה .רוגב אירבחבש םיבושחה ןיב הנמנ

 .הנש האמ ןבכ ׳תגלפומ הנקזב

 ומש םםרפתנ רבכ ׳םימיל ריעצ ודועב ׳קחצי םהרבא ׳ר

 לצא דומלל ױבא ואיבה רשע ןבכ .יוליעכ ץראה לכב

 תורײעב רכומ ׳גלפומ ןדמל זא ׳בושטניפב קעזארפ המלש ׳ר

 רענה תא המלש ׳ר חלש םישדח המכ רחאל םלוא ׳תוכומסה

 .ריעצה יוליעה תא דמלל הרות קיפסמ ול ןיאש ורמאב ותיבל

 ןואגל םסרפתה ומשו קינלימחב ריעצה יוליעה דמילו דמל

 .הנידמה לכב תראפתלו

 ןדמלהו ריבגה לש ותב תא אשנ הרשע הנומש ליגב

 יוליעה ונתח תא םינכה ןתוחה .קצוקמ רודגיבא עטנ ׳ר

 יברה לצא לודג ברוקמ השענו ׳תיאנילבולה תודיסחה בחרמל

 תורוהלו ןודל ךמסוה .״תמא תרות״ לעב ׳רגיא ילבײל ׳ר

 ׳ר ברה םכותבו ןמזה ילודג י״ע ׳םירשע ליגל ועיגה םרט

 .ןילבולמ ברה ׳ןמלז רואינש

 ברה קיתעה ׳הנש םירשע קחצי־םהרבא ׳רל ואלמשכ

 ׳בוריזואל ובשומ םוקמ תא ל״ז שיבייל ׳ר םיאקינלימחה

 תחא העד ללכל ועיגה ריעבש םיגוחה לכמ םיתב־ילעבו

 .תונבר רתכב קחצי םהרבא ׳ר םהלש יוליעה תא ריתכהל

 ־בתכ םע ריעבש םיבושח םיתב ילעב לש תחלשמ החלשנ

 לעב לצא קחצי־םהרבא ׳ר ררוגתה םש .ןילבולל תונבר

 ׳ר אל יכ ׳םידחא תועובש התהש תחלשמה •״תמא־תרות״ה

 .קינלימח ידבכנ תעצהל ותואנ ובר אל ףאו קחצי־םהרבא

 וניאו םימיל ריעצ ונדוע יכ ומותל ןעט קחצי םהרבא ׳ר

 ילבמ העצהל דגנתה ״תמא תרות״ לעב .הלטציא התואל יואר

 ״תמא־תרות״ לעב הליג ןמז רחאל םלוא .רבדל םעט ןתיש

 .תונברל רכמתי ודימלתש הצר אל יכ ׳ותודגנתה תבים תא

 רותב ומוקמ אלמיו אמלעד־ילימ לצא דדובתיש היה ונוצר

 אל םיאקינלימחה תחלשמ .ױדיסח יפלאל ךרד־הרומו יבר

 לארשי ׳ר לש ותוברעתה תא השקב אלא ןילבול תא הבזע

 ונחוחמ תיולב ןילבולל אבש ׳קחצי־םהרבא ׳ר לש ױבא ׳בײל

 ועיפשהש םה םה םימסרופמה םיחקיפה ינשו ׳ןרטש רזיל ׳ר

 סיכםה רגײא ילבײל ׳ר ןואגהו ׳ובר לעו קחצי־םהרבא ׳ר לע

 ול החלשש תונברה בתכ תא לבקי לודגה ודימלתש ףוסבל

 .ותדלומ ריע קינלימח

 ״תמא־תרות״ לעב יכ ׳התיבה םבושב תחלשמה ירבח ורפם

 ילע הבושחה הרקי ןבא ־ונממ ודרפנש העשב םהל רמא

 ודובכב ורהזה ׳השקבב •ינממ םיחקול םבנה יניע־תבבכ

 .הלוכ הרותה לכ הבותכ וחומב יכ ועדו

 לש ץמש היה אל ״תמא־תרות״ לעב לש ױרבדב ׳ןכאו

 םיאצױ תונורשכ לעב היה קחצי־םהרבא ׳ר ןואגה .המזגה

 םוש חכש אל םלועמ ׳אלפנ היה ונורכז חוכ .ליגרה רדגמ

 וב קםוע היהש רבד ׳םינברל תובושת בישמ היהשכ .רבד

 י״שרבש ליהתמה ירבד תא בתוכ היה ׳ומױב םױ ידמ

 ןקמע ׳לפלופמו ףירח .ארמגב ןײעל ילבמ הפ־לעב ׳םותבו

 .םימיכ תוליל דימתמו ןדקש ׳ןכ לע רתיו ׳ארבם לעבו

 רחשה תילעמ דמילו דמל ׳םירצק תולילהשכ המחה תומיב

 החוקל — ויפב התיה הנונש הרמימ .הלילה תוצח דע

 דומילמ ןירוח־ןב התאש העש ךל ןיא״ — ם״במרה ירבדמ

 היה םױ לכב .הלבקה תרותב םג היה לודג ןעדי .״הרותה

 תױהל היה וגהנמ .הרות־ירתםב קםועו דחױמ רדחב דדובתמ

 ׳הלודג החנמ רחא דע המחה ץנהמ ןיליפתו תילטב ףטועמ

 תותשל ומצעל ריתה םירהצה רחא שלשו םײתש ןיבש העשבו

 אוה ךמוס יכ תולצנתה ךותו ׳ןיליפתב ותױהב הפק סוכ

 .״ןיליפתב יערא תליכא ןיתושו ןילכוא״ :רמואה ימלשוריה לע

 יפכמ רתױ הקדצ לעב ׳בוט בל לעבו ןתװנע היה איה

 םדא לש ועבטב ןינעמה םלוא ׳בבל ךרו ןמחר ׳ודי תגשה

 ומצע־תולדג תשיגר יאו ותונתװנע בור תורמלש ׳היה הז לודג

 םומינו תד ינינעל עגינ המ רבד היהשכ — הרעשה טוח דע

 ולכי אל םיתב־ילעבבש םיפיקתהו ׳לכ ינפמ תח היה אל

 תקולחמב ודגנ תאצל וםינ וללהש םעפ לכבו ׳ותעד חא תונשל

 .חצנמה ברה אצי דימתו ׳וחילצה אל

 תריטפ רחאל םג תיאנילבולה תודיםחב ךישמה ל״ז ןואגה

 ׳ל״ז קודצ ׳ר קידצה ן־אגה לצא ,״תמא־תרות״ לעב ובר

 ילב ומעל ןהכה ףםאנש רחאל .״ןילבולמ ןהכה״ םשב עדונה

 תא אלמי קינלימחמ ןואגהש ותריטפ ינפל הוױצ ׳םינב

 בריס ברה םלוא ׳ול רשא תבש ידגב ול שירוהו ומוקמ

 רחא דימ ׳םידיםח הברה ואבשכו ׳יבר תױהל םעפה םג

 םרט ריעה תא ברה בזע ׳קינלימחל תבשל ןהכה תריטפ

 ינמו ׳ל״ז רגיא ילמהרבא ׳ר יברה לא ןילבולל אציו תבש

 ׳ר יברה לצא הנשב תחא תבש היה תבוש ל״ז ןואגה ׳זא

 .רגיא ילמהרבא
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 ברה אצי ,הנורחאה ותלחמב יאנילבולה יברה הלחשכ

 יתיכזו קינלימחב ברה לצא יתדמל ןמז ותואב .ובר לצא רקבל

 ל״ז ןואגה תשיגפ התוא לש ןוזחה .ןילבולל ומע עוסנל

 .םלועל ינורכזמ שומי אל תומל הטגש יברה םע

 שדיחש המ הליל לכב בותכל היה ל״ז ןואגה לש וגהנמ

 .םלועמ ול היה אל הז ךרוצל דחױמ םקנפ .םױ םױ ודומילב

 ,םיבחר — םהיתודימב םינושמ ,םידדוב רינ תונױלג לע

 וישודיח תא םשור היה — םײנוסכלאו םירצ ,םיכורא ,םירצק

 תרוכשמה ןיא םולכ ,ױתלאשו יתזעה םעפ .הרותב ױרקתמו

 רײנ סקנפ תונקל ידכ תקפםמ תיאקינלימחה תונברה לש

 העיגיב ברהל ול םילועה םירקיה םירבדה תא םושרלו חבושמ

 הגװכב אלא ,סיכ־ןורסח תמחמ אל יכ ,יל בישה — ? הבר הכ

 אל ,םירדוסמ יתלב ױהי םיבתכהשכ — תאז השוע תדחױמ

 ומצעב אוה םרט ,םםיפדהל והשימל תורשפא םוש היהת

 םינינפ יאלמ תונױלג יפלא המכ עדױ ימ .תינש םתוא ההגי

 ,רקחמו שורד ״דכלהב ״דרותה תועוצקמ לכב םירקי םירבדו

 וראשנ — ונתורפם תא רישעהל ױה םילולע קפס ילבש

 .םניאו היילכל

 ןידה תיב בא ברכ קינלימח תליהק תא תריש ל״ז ןואגה

 רד היה ױתונש בור ״דנש םישש ךרעב הרות ץיברמו

 לבא ,ותיבב ואצמנ אל םירקי םילכו םיטיהר ״דרוכש הרידב

 םיבושחו םיקיתע םירפם םיפלא המכ תב הלודג הירפס

 לארשי ׳ר ױבא תאמ ברה שרי םהמ לודג קלח .ול התיה ןכ

 ױדימלתו אוה ושמתשה ױרפםב .ןנחױ ׳ר ױבא־יבא תאמו בײל

 ,ןײד לרעב ׳ר ,ןײד שיבײל ׳ר — ריעה לש םינײדה םגו

 .ס׳הירא ןועמש־דוד ׳ר ודימלת םג הנורחאלו היעשי־קחצי ׳ר

 ,ױתובא תשרומ הרישעה ותירפםב קפתםה אל ברה םלוא

 גשגש ױמי לכ ,םיבושח םירפס תײנקב ךישמה םג אוה

 .וניע תבבכ וילע הביבח התיהש הירפםה תא רישעהו

 רפםה תא עיצהש םירפס־רכומ קינלימחב חראתה םעפ

 .לבור השמחו םירשע לש ריחמב ״באז ןימינב״ רידנהו קיתעה

 םנמא ריעה ,דחא רפם לע איצוהל ברהל היה השק הזכ ךם

 לבור םישימחל דע עיגה ותרוכשמו הבידנ חורב וב הכמת

 ברה תיב לש תואצוהה לבא ,תוםנכה ראש דבלמ עובשל

 .תדמתמ הכימת ױדכנו וינבב ךמת יכ ,ױה תובורמו תולודג

 תוגקל ידכ לבור השמחו םירשע חקי ןיאמ ,ברה היה גאדומ

 ל״ז ןהכה ירומ :ילא רמא עתפל .תואיצמה רקי רפסה תא

 םירפם תונקל ודי העיגה תאז לכבו רישע היה אל ןילבולמ

 היהש ףםכה ילקש תא שידקה ןהכ ותױהב ,ךרע־ירקי םיבר

 אל ינניא ינא לבא ,םירפם תינקל םירוכב ןױדפמ לבקמ

 ־רכומהו ׳רפםה דעב םלשל המב יל ןיאו רישע אלו ןהכ

 ול ץוחנ ףםכהו אוה ינע שיא יכ ״דפקהב ןתי אל םירפם

 ותונקל ילבמ רפםה תא ריאשהלו ,םירחא םירפס תיגק ךרוצל

 תחא םעפ קר ןמדזמ הזכ ךרע־רקי רפס יכ ,רשפא יא םג

 ול רפם ,ב״ושה ןנחױ ׳ר לא אנ ךל ,ןכל .תובר םינשל

 םירשע ךס םולשתב םידקיש והשקבתו ערואמה לכ תא

 לש (םיטחושה ןרק) ״אקבורוק״ה ןובשח לע לבור השמחו

 ״דזה רצואה תא הנקאו ״דאבה הנשה

 ,הלהו ׳ןיגעה לכ לע ול יתרפסו ל״ז ב״וש ןנחױ ׳רל יתכלה

 ,אלימ ן קוחצ ךותמ בישהו ונקז תא קילחה ״דיה חקיפ םדאש

 הפ־יא הװלא ,ידיב תעכ םניאש לבור השמחו םירשעה תא

 רחא םירפם־רכומ אובי רחמ םא השעא המ לבא ,ברל םנתאו

 יףםכ ינממ שורדת זא םג םאה ,וזמ תולודג רתױ ״תואיצמ״ םע

 ךנה :.דחמש ולוכ אלמתנ ףםכה תא ברל יתתנו יתרזחשכ

 םישנא םהש ילש םיב״ושה לע ירמאב יתרבד תמא קרש האור

 הזה רםסה תא האר םא ברה תא יתלאש .בל־ירקיו םיבוט

 תיבב לטומ היה ךרעב הנש םיעברא ינפלש יל רפיםו ,ױמימ

 זאו ״באז ןימינב״ רפםה תא ול ואיבה םשלו אקארקב םילוחה

 דומעב טיבהל ינשקבו רפסה תא ברה יל ןתנ .ולוכ ותוא ארק

 תא הפ לעב דיגהל עדי םא ,ונורכז תא הסגי אוהו תוחתפמה

 ברה ,ינזא עמשל יתלעפתה .רפסבש ןמיםו ןמים לכ לש ןינע

 ,תוחתפמה רדם יוניש םוש ילב םרדםכ םינינעה לכ תא רמא

 שקבל הזה רעצה לכ ,ןכ םא ז יבר :ברה תא יתלאש ימותלו

 רפסה לכ תא התא רכוז ירה יהמל ,תועמ תװללו תובוט

 ? הפ־לעב

 ילע — בלה תוחידב ךותמ אוה בישה — ךירבדל

 הרותו דוחל פ״עבש הרות אלא ,ילש ס״שה תא םג רוכמל

 .דוחל בתכבש

 ילב קידצ ותוא לש ױפ ךותמ ואציש הלא םירבד

 ימי לכו ,ריעצה ודימלת לש ובל ךותל ורדח הואג לש ץמש

 םלצמה חומ לעב ,אלפג ןורכז םא .ימצעב רמוחו לק ןד יננה

 ,רפםה תא ךכ ריקומו בבחמ ,תואור ױניעש המ לכ

 ןיבוריע) ״החכשל אריהב אתעבצא יכ״ המודה ינומכ טױדה

 הלותש וז הבוט הדמש םוקמה ךורבו ״דעבשו םיעבש (ג״נ

 יל שוכרלמ יתרםח אל ידורמו ײנע ימיב וליפאו ,יב םג

 — התע םג יל שי םשה ידסחבו ,ירוגמ תונידמ לכמ םירפס

 םירפם ףלאל בורק םיראפב יל ופרש ש״מי םיצאנהש רחאל

 .םירחבומ םירפם לש הרקי הירפם — ךרע־ירקי

 ,םירפס ירבחמ תודלותב הברה ןינעתמ היה ל״ז ןואגה

 תורפםה תולשלתשה לע ױדימלתל עימשמ היה תופוכתו

 אב הנושארה תימלועה המחלמה תעבש ינרוכז .תינברה

 ןױרוטסיהה או״ד ׳יאבצ בר הירטסוא תלשממ םעטמ קינלימחל

 םירבד ופילחה ברה לצא ורוקיבב .ןבלב ריאמ רוספורפ עדונה

 אוצמל םשרתה רוםפורפהו לארשיב םירבחמה תודלות לע

 תועידיבו הרותב רודה — לודג בר ,ןילופ יתכרימ הנטק ריעב

 .ךכ לכ תובחר תױפרגױלביב

 תושירדה לעו ,הגלפמ םושל ךײתשמ היה אל ל״ז ברה

 הבושת בישמ היה ,רבח ןהל תויהל תומייוסמ תוגלפממ תוברה

 קר היה ומלועב ומוקמ .ךוארײ רשא לכל ינא רבח ־תחא

 םוש ילב לכהו ,םשה תדובעו הכלה לש תומא ׳ד ךותב

 םינברה לכ לע דבוכמו בוהא היה .תכל ענצהב אלא — םוםרפ

 םינואגה םע הרות ירבדב םיבתכמ תפילחב דמע .ורודבש

 תואמ .בובלב ״קחצי תיב״ה לעבו ,קצוק ,ינאזראב ,בושטכוםמ

 אוהו םהיתולאש תא ױנפל ועיצה היצילגמו ןילופמ םינבר

 .השעמל הכלה דחא לכל בישה

 ונב .לארשיב תראופמ החפשמ לש בא היה ל״ז ןואגה
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 ברב ןהיכ ,טאטשיינמ ר״ומדאה לש ונתח ,ד״יה ןנחוי ׳ר רוכבה

 םינבר םינבל באו הארוה לעב ,לודג םימש־־ארי שיא ,וז ריעב

 ,הצבורטםואמ שודקה ןואגה לש ונתח ,ל״ז דוד ׳ר ונב .לארשיב

 .ותודלי ימימ אלפנ יוליע היה דוד ׳ר .ןיגיטסוגב בר היה

 םעפ היה ןידנבמ לגגא ףםױ ׳ר ןואגהש ,ל״צז ונבר יל רםיס

 לגנא ברה ומע רביד .עשת ןב זא היה ונב דוד ׳ר ,קינלימחב

 ושאר לע דליל קשנ ורמגב — ,הרות ירבדב תועש הברה

 לש ױתונורשבכ ךיתונורשכ יכ הרותב בכרו חלצ״ :ול רמאו

 רוד חינהו םישימח ןבכ רטפנ ל״ז דוד ׳ר .״רגײא אביקע ׳ר

 בר ,ןמליס לארשי השמ ׳ר ברה ונב םכותבו ךרובמ םירשי

 .ד״יה ,םסרופמ קידצו ןואג ,בױדרבב

 הארוה לעב ,ןישטנחמ ר״ומדאה ןתח ד״יה היבוט ׳ר ונב

 .קינלימחב ןואגה לש ומוקמ אלממ היה אוה ,לודג חקיפו

 ,ץישולאיזדב בר ,םימש־אריו לודג ןדמל ,רזײל ׳ר ונב

 זדולב ררוגתהש ןמלים לידנמ ׳רו — ,ותונדמלב םםרופמ

 ״דיה אכודמ ינע ״דאריבו הרוחב לודג שיא ,ץליקב ףוסבלו

 התיה ברה לש תחאה ותוחא .וב ךמות ברה היה ױמי לכ

 .״תמא תרות״ תחפשממ ,ןילבולמ אביקע ׳ר דיםחה לש ותשא

 םבר תא ץירעהלו ריקוהל ועדי קינלימח ריעה יבשות

 הקומע הצרעהו ץרא־ךרד ׳הבהא .םלצא לדגו דלונש לודגה

 םײמעפ .תובכשה לכמ םישנאה לכ ױלע וריתעה דחי םג

 תיבב ללפתמ ןואגה היה הרות־תחמשבו םירופיכ םױב ״דנשב

 וליפא ול וקלחש דובכה תא האר אלש ימו ינוריעה תםנכה

 דובכ האר אל ,םינולגעהו םיבצקה ,לארשיבש םיטױדהה

 .ױמימ הרותה

 ױתושרד שרוד ברה היה הבוש תבשבו לודגה תבשב

 םישנו םישנא אלמ דימת היה תםנכה תיב .תובר תועש ךשמב

 ידי לע םהיעמוש תא םידדוצה הלאמ היה אל אוה ,הפל הפמ



 בר רעזדנוא / םײרפ ורהא םהרבא ברה
 קחצי םהרבא ׳ר ברה בר רעןקימעימכ רעד (אטגאראט טאטש רעד ןופ בר)

 ל״צז ואמליס

 ןײז םיא טאה טלא ראי ןעצ קידנעײז ׳בר רעקינלעימכ רעד

 ןענרעל װעשטניפ ןײק טריפעג ,ןאמליס בײל לארשי ׳ר ׳רעטאפ

 ראפ א ךאנ .קעזארפ המלש ׳ר ןדמל ןטנאקאב םײב הרות

 ןײק טקישעגמײהא קירוצ לרוחב םאד המלש ׳ר טאה םישדח

 הרות גונעג טשינ טגאמראפ רע זא ,קידנגאז קינלעימכ

 .יוליע רעקינלעימב םעד ראפ

 םלא ןעװעג טנאקאב ןיוש רע זיא טנגױ רעטסירפ ןײז ןופ

 הנותח רע טאה ראי 18 וצ .דנאל ןצנאג ןיא ןואג רעסיורג

 ׳ר ריבג ןוא ןדמל ןטםוװאב ןופ רעטכאט רעד טימ טאהעג

 ברוקמ רעםיורג א ןראװעג זיא רע ןוא קצאק ןופ רודגיבא ןתנ

 ־תרות״ לעב רעד ,רעגײא עלעבײל ׳ר ןיבר רענילבול םײב

 .״תמא

 םאד ןזאלראפ טאה שיבײל ׳ר בר רעקידםלאמאד רעד ןעװ

 — װארעשזא ןיא ןצעזאב וצ ךיז ידכ תונבר רעקינלעימכ

 קעװא םיתב־ילעב רעקינלעימכ עבושח ןופ עיצאגעלעד א זיא

 ־לעימכ םעד ןעניורק וצ ידכ תונבר־בתב א טימ ןילבול ןײק

 .בר רעקינלעימכ םלא ןאמליס קחצי םהרבא ׳ר יוליע רעקינ

 רעבא ןבאה רעגײא עלעבײל ׳ר יבר ןײז טשינ ןוא רע טשינ

 יד ןופ גאלשראפ םעד וצ ןײז םיכםמ טלאװעג טשינ

 .םירבכנ רעקינלעימכ

 טהנעטעג ,הוױנע רעסיורג ןײז ןיא ,טאה בר רעגנײ רעד

 עלעבײל ׳ר .טכארט רעשינבר רעד וצ יואר טשינ זיא רע זא

 רעסיורג ןײז זא ליװ רע זא ,טגאזעג טאה רעדיװ רעגײא

 יבר ןרעװ לאז רע ,רענײז םוקמ אלממ רעד ןײז לאז דימלת

 .םידיסח רעטנזיוט ענײז ראפ רעזײװ־געװ ןוא

 ,רעטאפ ם׳קחצי םהרבא ׳ר ןופ ץנעװרעטניא רעד ךאנ

 םיחקפ ןדײ — ןרעטש רעזײל ׳ר ןתוחמ ןײז ןוא בײל לארשי ׳ר

 ןעגנולעג ךאד עיצאגעלעד רעד זיא —םימכח ידימלת ןוא

 ײז וצ טאה ״תמא־תרות״ לעב רעד .המכסה יד ןעמוקאב וצ

 רעבושח רימ ײב זיא סאװ ,ןײטשלדײא ןרעײט א״ !טגאזעג

 ,וצ רימ ײב ריא טמענ ׳גיוא ןײמ ןופ לפאצראװש סאד יװ

 ןיא זא ריא טלאז ןסיװ ,דובכ גהונ םיא טײז ,ךײא טעב ךיא

 .״הרות עצנאג יד ןבירשעגפיוא זיא חומ ןײז

 לעב ןופ הריטפ רעד ךאנ זיא ןואג רעקינלעימכ רעד

 .ןהכה קודצ ׳ר וצ ןילבול ןײק ןראפעג רעטײװ ״תמא תרות״

 הריטפ ןײז ראפ .״ןילבולמ ןהכה״ :ןפורעג טאה ןעמ ןכלעװ

 ־ענראפ לאז ןואג רעקינלעימכ רעד זא ןליופאב ןהכ רעד טאה

 טזאלעגרעביא םיא טאה רע ,יבר ןרעװ ןוא ץאלפ ןײז ןעמ

 ־אגעטאק ךיז טאה בר רעד רעבא ,םישובלמ עקידתבש ענײז

 וצ ןענײז ןילבול ץפ םידיסח עפורג א ןעװ ןוא טגאזטנא שיר

 ךאנ קינלעימכ ןזאלראפ רע טאה ,תבש ףיוא ןעמוקעג םיא

 ןײק רעגײא עלמהרבא ׳ר וצ קעװא זיא רע ןוא תבש ראפ

 .ןילבול

 ־ראפ ןוא ןיד־תיב־בא ןעװעג זיא בר רעקינלעימכ רעד

 ענײז ןופ בור סאד ,ראי 60 ךרעב טאטש ןיא הרות טײרפש

 ,לבעמ ןא הריד רענעגנודעג א ןיא טניוװעג רע טאה ןראי

 ןעװעג טשינ לאמנײק בוטש ןײז ןיא ןענײז םילכ ערעײט ןײק

 עטלארוא רעטנזיוט טימ קנאש־םירפם עכײר א ןגעקאד

 .טאהעג אי רע טאה ןתואיצמה־רקי ,םירפס־ןקיטנא

 ׳ר רעטאפ ןופ טנשריעג רע טאה םירפס לײט ןסיורג א

 ־אב רע טאה ןײלא רעבא ׳ןנחױ ׳ר ןדײז ןופ ןוא בײל לארשי

 ענעטלעז עבושח ןפיוקגײא טימ קעטאילביב ןײז טרעכײר

 .זײרפ ןדעי ראפ םירפם

 ןטלעז א טגײלעגראפ קינמירפם־רכומ א םיא טאה לאמא

 זיא םאד .לבור 25 ןופ זײרפ ןראפ ״באז ןימינב״ :רפס־קיטנא

 עקאט םיא טאה טאטש יד .זײרפ רעכיוה א רעײז ןעװעג

 (רענטרעג) טחוש ןנחױ
 •ךעלקינײא ןוא םמעדײא ,ןיז ענײז
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 עקיטײז ערעדנא רעםיוא ׳ךאװ א ךעלברעק קיצפופ טלאצעג

 יעםױרג ןעװעג ןענעז זיוה־ם׳בר ןופ תואצוה יד רעבא ׳תוסנכה

 .ךעלקינײא ןוא רעדניק ענײז טציטשעג טאה רע

 ןעמענ רע טעװ ןענאװנופ ־טגראזראפ ןעװעג זיא בר רעד

 םיצולפ ? רפם עכעלרעדנוװ עקיזאד םאד ןפיוק וצ לבור 25 יד

 ןײק זיא ןילבול ןופ ןהכ רעד ,יבר ץימ״ ־רימ וצ רע טגאז

 ןפיוקוצנײא ךיז ןזיװאב רע טאה ךאד ןוא ןעװעג טשינ ריבג

 טאה ןהכ א קידנעײז .םירפם עטסלופטרעװ ןוא עטסרעײט יד

 ־וקאב טאה רע םאװ ,םילקש עגרעבליז יד ןעװעג שידקמ רע

 טשינ ןיב ךיא רעבא ׳םירפס ןינק ףיוא ,ןבה־ןױדפ א ףיוא ןעמ

 וצ טלעג ןעמענ ךיא לאז יװ ,רשוע ןײק טשינ ןוא ןהכ ןײק

 ןא זיא םירפם־רכומ רעד ?רפס ןרעײט םעד ראפ ןלאצאב

 ןגאזפא ןוא ןבעג טשיג טידערק ףיוא רימ ןעק רע .ןאמערא

 ,טשיג ךיוא ךאד ךיא ןעק רפס ןכעלנײװעג טשינ םעד ןופ ךיז

 עצנאג יד םיא לײצרעד ןוא טחוש ןנחױ ׳ר וצ ײג ,ןכבו

 פיוראפ לבור 25 ןבעג רימ לאז רע ןטעב םיא טםעװ ןוא השעמ

 םעד לעװ ךיא ןוא ראי־ײג ןופ ״עקבאראק״ ןופ ןובשח ןפיוא

 .״ןפיוק דצוא

 ןוא לדרעב סאד ךיז טעלג ,חקיפ א דײ א ,טחוש ןנחױ ר

 ,טשיג ײז באה ךיא שטאכ ,לבור 25 יד אלימ״ :רימ טגאז

 ןעוט ךיא לעװ סאװ רעבא ,בו םעד ןבעג ןוא ןגראב ךיא לעװ

 ערעסערג ךאנ טימ קינמירפס־רכומ א ןעמוק טעװ ןגראמ זא

 ״? טלעג ךאנ רימ וצ ןעמוק רעטײװ וטסעװ ,״תואיצמ״

 ןראװעג בר רעד זיא לבור 25 יד טגנערבעג באה׳כ ןעװ

 ־ראה ,ערעײט ןענעז םיטחוש ענײמ יװ וטםעז״ :החמש אלמ

 טאה רע יצ בר םעד טגערפעג באה׳כ — ״?ןדײ עליוװ־קיצ

 טימ זא טרעפטנעעג רימ רע טאה ,רפס םאד ןעזעג לאמא ןיוש

 רעװאלארק א ןיא קנארק ןגעלעג רע זיא קירוצ ראי קיצרעפ

 ןימינב״ רפס סאד טנעײלעגכרודא טראד רע טאה ,לאטיפש

 ןקוקנײרא לאז ךיא רפם םאד רימ טגגאלרעד בר רעד .״באז

 טניד סע יצ ןעז ליװ רע ליױו ,טלאהניא ןפיוא ןבעג טכא ןוא

 רעד טאה ,גנושארעביא רעסיורג ןײמ וצ .ןורכז ןײז ךאנ םיא

 גערפ .קינײװנםיוא ןופ רדם טיול רפס עצנאג םאד טגאזעג בר

 ןופ רעצ רעצנאג רעד סאװ וצ ,יוזא ביוא ,יבר״ :םיא ךיא

 רפם עצנאג סאד טאה ריא זא ,טלעג ןגראב ןוא תובוט ןכוז

 — קיםאפש רימ רע טרעפטנע — ריד טױל״ ״?חומ ןיא

 הרות רעבא — ...ס״ש ץנאג ןײמ ןפיוקראפ ךיוא ךיא ףראד

 .״רעדנוזאב בתכבש־הרות ןוא רעדנוזאב הפ־לעבש

 ־עג ןיא העידי עפיט א טאהעג טאה ןואג רעקינלעימכ רעד

 ךיז קידנעטש טאה ןוא םירבחמ־םירפס עשידײ ןופ עטכיש

 .ןבאגסיוא םירפם עטלא ןוא עײנ טימ טריםערעטניאראפ

 ןעמוקעג זיא גירק־טלעװ ןטשרע ןתעב יװ קנעדעג׳כ

 םאד — בר רעשירעטילימ רעשיכײרטםע ןא קינלעימכ ןײק

 ־אלאב ריאמ ׳פארפ רעקיראטסיה רעטסוװאב רעד ןעװעג זיא

 ־לעימכ רעד טײװ יװ ןרעה וצ טניוטשרעד ןעװעג זיא רע .ןאב

 רעשינבר ןופ עיפארגאילביב רעד ןיא טנאקאב זיא בר רעק־נ

 לטעטש ןײלק אזא ןיא זא ,סע טמוק יװ ןוא — רוטארעטיל

 .הרותב לודג אזא ןעניפעג ךיז לאז

 דובכ םיורג ןלײטוצוצ טסוװעג ןבאה ןדײ רעקינלעימכ

 תחמש ןוא רופיכ םױ — ראי ןיא לאמ ײװצ .בר ןםיורג רעיױ

 ןוא לוש רעםיורג רעד ןיא טנװאדעג ןואג רעד טאה — הרות

 ןבאה טאטש ןופ ןטכיש עלא יוזא יװ ןעזעג טשינ טאה׳ם רעװ

 — דובכ ןבעגעגפא םיא ץרא־ךרד ןפיט ןוא טפאשביל טימ

 .ןעזעג טשינ הרותה־דובכ ןײק לאמנײק טאה רעד

 ןופ ךשמ ןיא בר רעד טאה הבוש־תבש ןוא לודגה־תבש

 ןעװעג זיא לוש יד ,תושרד ענײז טנשרדעג העש עכעלטע

 ןײק טימ טנכייצעגםיוא לעיצעפס טשינ ךיז טאה רע .טקאפעג

 טקורדנײאאב זיא ןומה רעד רעבא ,ךארפש רעטריזיליטם

 עתמא עפיט יד ןופ ׳ןכות ןקיגיזפראש ןוא ןכײר ןופ ןראװעג

 .ונילע ןגי ותוכז — ןואג ןםיורג ןופ ליומ ןופ תובשחמ



 ינלופה םײםב יתמחלמ / םיובנירג קחצי
 קינלימחב ידוהיה רװדה ועמל ,*י״י״

 א״ל םױמ םײסה תבישיב ימואנב הז ארונ השעמ יתרפים

 םוי ותואמ ורבע הנש םישולשמ רתוי .1929 תנש ראוניב

 גפ אל ׳ידוהי דבועל תונוטלשה םחי תא ףקשמה ׳השעמהו

 .ומושיר

 וארקש ׳דחא ידוהי ימוקמה ראדב דבע קינלימח הרײעב

 ייאימור אקדרומ לביק 1927 יאמל ד״יב .ינאימור אקדרומ ול

 ףרגלטהו ראדה ןױרוטקריד לש תיביטארטםינימדאה הקלחמהמ

 ךב ארקנ םיבתכמ אשונ) ראודה ץרל״ :ןטק בתכמ בוקארקב

 לש ןױרוטקרידה .קינלימחב ינאימור אקדרומ רמ (תימשר

 ראודה דרשמב ותדובעל רתױ קוקז וניא ףארגלטהו ראודה

 •ערפמל שדוח לע העדוהב ותדובעמ ינודא תא ררחשמ אוהו

 היה בתבמה לש ותובידא לכ םע •״בתכמה תחילש םױמ לחה

 יוציפו הסנרפ רםוח לש ןיד רזג ינאימור אקדרומל ושוריפ

 רזג םע םילשה אל אוה םלוא .דבלב דחא שדוח תרוכשמ לש

 ׳הדוגאה תגלפמ רבח ׳ידוהי רוטאנים לש ותרזע שקיבו ןידה

 ןױרוטקרידל הנפ אוה .הלשממה יניעב דסחו ןח זא האשנש

 רוטאניס ׳רגנימיוב קחצי ׳אהל״ :ןלהלד הבושתל הכזו ראודה

 ןינעב תישיאה ותינפ תובקעב .תינלופה הטילופםופ׳צזרה לש

 יפל רמושה לש קינלימחב ראודה דרשמב ותדובע תכשמה

 ־הש ׳רוטאניםה ןודאל הזב םיעידומ ׳ינאימור אקדרומ הזוח

 תורשה יסחי תא קתנל ץלאנ היה ףארגלטו ראודל ןױרוטקריד

 המיאתמ יתלבה ותוגהנתה ללגב ינאימור אקדרומ ׳אה םע

 רװדה ינאימור אקדרומ רטופ אל ןכבו .״תינידמ הניחבמ

 תינידמ תוגהנתה םושמ אלא ׳הלילח ׳תודהי ללגב קינלימחב

 אל ינאימור אקדרומ לש ינידמה ואטח היה המ .המיאתמ יתלב

 .רגנימיוב רוטאניסל הבושתב שרופ

 ׳ראודה דרשמב דבועש ׳יתנײצ םײםה תבישיב ימואנב

 ותוגהנתהש ׳דבלב ומשב דיעמ ׳ינאימור אקדרומ םש אשונה

 ׳יתרמא ׳הזכ םש אשונה םדא״ .המיאתמ הניא תינידמ הניחבמ

 ׳ינידמ אטח אטוח — קינלימחב ראודה לש ץרכ תרשל הצורו

 אקדרומ םלוא .ושנוע אשנש ונחנא םיאור ירהו .שנוע ןב אוהו

 לביק אוה .וקבאמ קיספמ וניאו ןשקע ידוהי אוה ינאימור

 ריע טארטסיגאמ :תרמואה הדועת קינלימה תיריע תלהנהמ

 אשונכ םינש 36 דבועה ׳ינאימור אקדרומש דיעמ קינלימח

 ימיב לביק ותרשמש תרמוא תאז) ימוקמה דרשמב םיבתכמ

 (קוחל ןמאנ)״ינלשימאװארפ״ אוה (תיטםיראצה היםור ןוטלש

 .ביבא־לתב ״הקירמא ינױצ תיב״ב 1955 תנשב המײקתהש הדיעוב ןילופ תודהי ידירש םע מיובנירג קחצי
 .לארשיב קינלימח יאצױ דוגיא ר״ױ ׳ןײשנוז יכדרמ : לאמש דצמ ןושאר

 ״הקירמא ינױצ תיב״ ןיא םוסנדײ ןשיליופ ןופ הטילפה תיראש רעד טימ ץנערעפנאק ףיוא םיובנירג קהצי
 .לארשי ןיא דנאבראפ רעקינלעימכ ןופ רעציזראפ ןײשנאז יכדרמ :םקניל רעטשרע רעד .1955 ןא ביבא־לת ןיא
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 יריצל יתיגפ — ,םכיגיעב ןח תאצומ וז הלימ ןיא רשפא
 ,ינמוד ,רוםאו ,תיםורמ םוגרית והז — יתרמאו םייםה

 וליאו םיראצה לש היםור םע םױה לש ןילופ תא תװשהל

 הלובחתו הצע ןיאו בלה לע םישמ ילב תולוע הלא תואוזשה
 ונא םיארוק — ןוגריא םושל דײחשמ וניא יגאימור — ןדגנ

 ותדובעב עוקש ,רשיו ,טקש םדא ללכב אוהו — ,הדועתב

 יולת יאדוב היה טארטםיגאמהש ,ורמאת •םיבתכמ אשונ לש
 אקדרומ .םתשירד יפל םתח הלהנהה שארו ,םידוהיב והשמב
 להנממ םג לביק אוה ,וז הנעט דגנ ומצע חיטבה ינאימור
 ינירה״ :ןלהלד הדועת קינלימחב ףארגלטהו ראודה דרשמ

 דבוע אוה ,ינאימור קציא אקדרומ תא ריכמ ינאש ,הזב דיעמ

 יתלוכי הזה ךוראה ןמזה ךשמב .הנש םײתשו םירשע יתציחמב
 עוקש ,ותדובעב ןדקש ,ןיטולחל רשי םדא אוהש ׳חכױהל

 .״םײנידמ םינינעב קםוע וניאו ותחפשמ ינינעבו ותרשמב
 הקלחמה להנמש יתרמאו יתכשמה — אוה הז לכמ אצױה

 איצמה ףרגלטלו ראודל ןױרוטקרידה לש תיביטארטסינימדאה
 .תואיצמל םיאתמ יתלב השעמ רגנימיוב רוטאניסל ותבושתב

 ־סינימל זא ונינס .רגנימיוב רוטאניסה תא ללוש טושפ דילוה

 םישי ,ןיגעה תא רוקחיש ונשקיבו ףארגלטהו ראודה ןױרט
 שמיש רשא ,םדא ותדובעל ריזחיו תופרוצמה חודועתל בל
 .56 ןב ותױהב בוחרל שממ קרזנו .םיבתכמ אשונ םינש 36

 — הטמלד הבושת 1927 רבוטקואל יעיבשב וגלביק

 יבתכמ לע בישהל םירשה ידרשמ וגהנ דוע הפוקח התואב
 טסוגואב ישילש םױמ בתכמ לע הבושתב״ — :תועיסה

 ףארגלטהו ראודה דרשמ עידומ ינאימור אקדרומ ןינעב

 הלםוח .״ותדובעל ל״נה תא ריזחהל ותלוכיב ןיאש ,תובידאב

 ישעמ ןױרטםינימה קידצה .ינאימור אקדרומ השעמ אופיא

 .בוקארקב ןױרוטקרידה

 ימואנ לש המארגונטםה יפל ארונה השעמה תא יתרפים

 .ןגושלכ תױמשרה תובושתה תאו תודועתה תא יתאבה ,םײםב
 תימואלה הצעומה תעים הקפתםה אל ,רכוז ינאש המכ דע

 ,העיסה תכשל תא להינש ,םאלגטרה .ןױרטסינימה תבושתב

 הדובע תונש 36 ירחאש ןױרטסינימל ריכזהו הבושתה לע הנע

 תא קידצה אל רבד םוש ירהש ״דלמיג רטופמה דבועל העיגמ

 ־רטםינימהו םלגטרה ןיב םיבתכמה ועיפוה אל ירעצל .ױרוטיס

 ואצוהש חידוהיה תימואלה הצעומה תעיס לש םיניטלױבב ןױ

 יתוא העטמ ינורכז ןיא םא .ידיב ורמשנו הפוקת התואב

 .ינאימור קציא אקדרומל היםגפ רבד לש ופוסב העבקג

 ,ידוהיל היסנפ םלשל ןױרטסינימל ״דארנכ ,היה יאדכ

 ױבאמ ותרשמ שריו םיסורה ןוטלש ימיב דוע רװד שמישש
 רשא ןורחאה יךוהיהמ ינלופה ראודה רהוטיש דבלבו ,ריאמ

 .םידוהי ױה היבשות בורש ,הרײעב רװד שמיש

¥ ¥ ¥ 

 תצעומבש ,תױדוהיה תורײעה ןתוא לע התנמנ קינלימח

 דובכה לע ורתיװ םהש אלא ,עירכמ בור םידוהיל היה ריעה

 הדמע אל רותיװה תוכז ךא .ינלופב אקװד ורחב ריעה שארלו

 הבוטה איהש הובשח תױדוהי תוגלפמש הלשממה התואו ,םהל
 ןוטלשה תא הלסיח ,ןילופב תױרשפאה תולשממה לכמ םידוהיל

 ץחל ,תושיגג — םיטושפ ױה םיעצמאה .הרײעב ידוהיה
 התוא .המודכו תױראטינאם תוריבע ללגב םישנוע ,ילכלכ

 ,םידוהי יגיצנ אלא ינלופה טאניסבו םײסב ױה אל העש

 ,תימשיטגא תױנידמ דגנ קבאמב ךישמהל וזיעה אל םבורבש

 ץראה תא ובזעיש ,ךכ ידכ דע םידוהיל רצהל התיה התמגמש

 .הלהב תםונמב

 תימואלה הצעומה י״ע ןױםנ השענ 1928 תנשב תוריחבב

 תורײע דועו קיגלימח האצמנ וב ,תוריחבה רוזיאב דימעהל
 .גרבדלוג םהרבא ״טנײה״ה ךרוע תא ״דל תומוד תײדוהי

 דובכב ונלבקתנ .התביבםב תורײעהו קינלימח תא ונרקיב

 ונירבד ,שממ ,ותשו םינומה ואב וגיתופסאל .שממ םיכלמ
 .רהבנ אל גרבדלוג םלוא ,תידיםח התיה תובהלתהה .אמצב

 ריצש ׳ךכ בשוחמ היה הז רוזיאל הצקוהש םיטדנמה רפםמ
 רבעש לוציפ תובקעב םנ ךרדב קר רחביהל היה לוכי ידוהי

 םירחובה לכ לש םתעבצהו ,םיגלופה תולוק לש ,לובג לכ
 םיררגנה .ןבומכ ״דרק אל הזכ סג .תחא המישר דעב םידוהיה
 תוגלפמו ,םהילע לטוהש םדיקפת ואלימ הלשממה ירחא
 ירבחמ לש םנובשחו .םהלש תא םה םג ושע תױנױציטנא

 .קדוצ אצמנ תוריחבה תקוח



 וראפ םײס ושילױפ ויא ףמאק וײמ / םיובנירג קחצי
 קינלעימכ װפ רעגערט־װירב ושידײ <ל״ס'יזג)

 באה קינלעימכ ןופ רעגערט־װירב ןשידײ ןטימ השעמ יד

 ןט־31 ןופ גנוציז רעד ףיוא םײם ןשיליופ ןראפ טכארבעג ךיא

 טניז ײבראפ ןיוש ןענעז ראי קיסײרד רעכעה .1929 ראונאי

 ,לאפ ןקיזאד םעד טוג ךאנ רעבא קנעדעג ךיא ׳גאט םענעי

 ןענאגרא־טכאמ עשיליופ יד ןופ גנואיצאב יד פא טלגיפש סאװ

 .ןטלעטשעגנא ןשידײ םוצ

 ןטימ דײ א טעבראעג טאה טמא־טםאפ רעקינלעימכ ןיא

 טאה 1927 יאמ ןט־14 םעד .ינאימור (אקדראמ) יכדרמ ןעמאנ

 ײיטפא רעוױטארטסינימדא רעד ןופ טקישעגוצ ןעמוקאב רע

 עקארק ןיא ףארגעלעט ןוא טםאפ ןופ עיצקעריד רעד ןופ גנול

 ״שאנאטסיל״ םוצ״ :טלאהניא אזא טימ גנולײטטימ ענײלק א

 טסאפ ןופ עיצקעריד יד .קינלעימכ ןיא ינאימור אקדראמ ןאפ

 ןיא טעברא רעײא ןיא טשינ רעמ ךיז טקיטיונ ףארגעלעט ןוא

 גגידלעמסיוראפ א טימ טמא ןופ ךײא טײרפאב ןוא טמא־טםאפ

 ןקישםיורא ןופ עטאד רעד ןופ קידנבײהנא ,שדוח ןײא ןופ

 .״וױרב םעד

 סאד טאה וױרב םעד ןופ טײקכעלפעה רעצנאג רעד ײב

 .הסנרפ ןא ןבײלב וצ ןיד־רזג א ינאימור יכדרמ ראפ טײדאב

 ־רעגנוה ןקיזאד ןטימ טכאמעג־םולש טשינ רעבא טאה רע

 ,ראטאנעס ןשידײ א ןופ ףליה יד טרימראלא טאה ןוא לײטרוא

 טאה םאװ ײטראפ רעד ןופ /׳לארשי תדוגא״ ןופ דילגטימ א

 .גנוריגער רעד ײב ןעװעג ןח־אשונ טלאמעד

 ־וקאב רע טאה עיצקעריד־טםאפ רעד וצ גנודנעװ ןײז ךאנ

 ראטאנעם ,רעגנימיוב קחצי ׳ה םוצ״ :,דבושת ןימ אזא ןעמ

 רעײא ןופ טאטלוזער ןיא •קילבופער רעשיליופ רעד ןופ

 טעברא רעד ןופ גנוצעזראפ רעד חוכמ גנודנעװ רעכעלנעזרעפ

 ־טימ טימרעד טרעװ ,יגאימור אקדראמ ןטריטקארטנאק ןופ

 ־ףארגעלעט ןוא־טסאפ יד זא ,ראטאנעס רעה םעד טלײטעג

 אקדראמ ןלעטשוצפא ,ןעגנוװצעג ןעװעג זיא עיצקעריד

 ־פיוא רעקיםאפ טשינ ןײז תמחמ טעברא רעד ןופ ינאימור

 •״טקנופדנאטש ןשיטילאפ ןופ גנוריפ

 קינלעימכ ןופ רעגערט־וױרב רעשידײ רעד זא ,טסײה םאד

 רע סאװ םעד בילוצ ןראװעג טקיטײזאב טשינ ,הלילח ,זיא

 רעשיטילאפ ןײז סאװ .םימעט עשיטילאפ בילוצ ראנ ,דײ א זיא

 רעד ןיא ןראװעג ןבעגעגנא טשינ זיא ,ןעװעג זיא אטח

 .רעגנימיוב ראטאנעס םוצ הבושת

 ךיא באה גנוציז־םײם רעטנאמרעד רעד ףיוא עדער ןײמ ןיא

 טגאז ןײלא יגאימור אקדראמ ןעמאנ רעד זיולב זא ,טנאטאב

 .גנוריפפיוא רעשיטילאפ רעקיםאפ־טשינ ןײז ףיוא תודע

 — טגאזעג ךיא באה — ןעמאנ אזא טגארט סאװ ,שטנעמ א״

 .ףארטש א טנידראפ ןוא ןכערבראפ ןשיטילאפ א ןיוש טײגאב

 •ןעמוקאב ףארטש ןײז טאה רע זא ,רימ ןעז ךעלקריװ ןוא

 טשינ טיג ןוא ןשקע ןא דײ א רעבא זיא יגאימור אקדראמ

 גנוטלאװראפ־טאטש רעקינלעימכ רעד ןופ .ףמאק םעד ףיוא

 טרעװ םע ןכלעװ ןיא טנעמוקאד א ןעמוקאבםיורא רע טאה

 קינלעימכ טאטש רעד ןופ טארטסיגאמ רעד״ :טגאזעג

 ראי 36 טעברא רעכלעװ ,ינאימור אקדראמ זא ,טקיטעטשאב

 זא ,טםײה םאד) טמא־טסאפ ןלאקאל ןופ רעגערט־וױרב םלא

 רעשיראצ־שיסור רעד תעב ךאנ ןעמו־אב רע טאה ןטסאפ םעד

 ׳זײז ןעק״ •ץעזעג םעד ײרט — ״ינלשימאװארפ זיא (טכאמ

 טעדנעװעג ךיז ךיא באה — טשינ ךײא טלעפעג טראװ םאד וא

 שיםור א זיא םאד — טגאזעג ןוא ןטאטופעד־םײם יד וצ

 עקיטנײה םאד ןכײלגראפ ,ךיז טכאד ,טשינ ראט׳מ ןוא טראװ

 הצע םוש ןײק רעבא אטשינ .דנאלםור ןשיראצ ןטימ ןליופ

 פדכנו ותשא ,ינאימור קחצי־יכדרמ רװדה
 .לקינײא ןוא יורפ ןײז ,ינאימור עשטיא־יכדרמ רעגערטװירב רעד
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 ינאימור .ץילא ךיז טכאמ ךײלגראפ רעד — םעד ןגעק

 ןיא רימ ןענעײל — עיצאזינאגרא םוש ןײק וצ טשינ טרעהעג

 רעכעלטנרא ,רעקיאור א ללכב זיא רע — טנעמוקאד םעד

 טעװ .רעגערט־וױרב סלא טעברא ןײז ןיא ןעוטראפ ,שטנעמ

 סעפע ןיא ןעװעג זיא טארטםיגאמ רעד זא ,ןגאז יאדװא ריא

 טאה גנוטלאװראפ רעד ןופ שאר רעד ןוא ןדײ ןופ קיגנעהפא

 אקדראמ .גנאלראפ רעײז ףיוא טעמתחעג גנוקיטעטשאב יד

 ןוא הנעט ןימ אזא ןגעק ךיוא טרעכיזראפ ךיז טאה ינאימור

 ־טסאפ םעד ןופ רעטײל ןופ ךיוא גנוקיטעטשאב א ןעמוקאב

 ־רעד קיטעטשאב׳כ״ ־טגאזעג טרעװ׳ם רעכלעװ ןיא טמא

 טימ טעברא רע .ינאימור קעציא אקדראמ ןעק ךיא זא ,טימ

 ךיז ךיא באה טײצ רעגנאל רעד ןופ ךשמ ןיא .ראי 2.2 רימ

 רעקיטראפטכער טולאסבא ןא זיא רע זא ,ןגײצרעביא טנעקעג

 ןיא ןוא טמא ןײז ןיא ןעוטראפ ,טעברא ןײז ןיא קיםײלפ ,ןאמ

 .״םינינע עשיטילאפ ןיא קסוע טשינ זיא ןוא םינינע־ההפשמ

 רעד זא — טצעזעגראפ ךיא באה — זדנוא טזײװ ץלא םאד

 ־טםאפ רעד ןופ גנולײטפא רעוױטארטסינימדא רעד ןופ רעטײל

 ראטאנעם םוצ רעפטנע ןײז ןיא טאה עיצקעריד־ףארגעלעט ןוא

 קימיטשנײא טשינ זיא סאװ ךאז א טכארטעגםיוא רעגנימיוב

 םעד טראנעגפא טושפ טאה רע זא ,טײקכעלקריװ רעד טימ

 סוצ טעדנעװעג ןאד ךיז ןבאה רימ .רעגנימיוב ראטאנעס

 ןשראפםיוא ןטעבעג ןוא םױרעטםינימ־ףארגעלעט ןוא־טםאפ

 ןטנעמוקאד עטגײלעגײב יד טכא ןיא ןעמענ לאז רע ,ןיגע םעד

 ראי 36 זיא םאװ ,שטנעמ א טעברא רעד וצ ןזאלקירוצ ןוא

 ־עגסיורא סאג רעד ףיוא שממ זיא ןוא רעגערט־וױרב ןעװעג

 רעבאטקא ןט־ד םעד .ראי 56 ןופ רעטלע ןיא ןראװעג ןפראװ

 רענעי ןיא) רעפטנע ןקידנעגלאפ זעמוקאב רימ ןבאה 1927

 וױרב ףיוא טרעפטנעעג םױרעטסינימ סאד ךאנ טאה טײצ

 וױרב ןפיוא רעפטנע ןיא״ :(סעיצקארפ־טנעמאלראפ יד ןופ

 טעדלעמ ינאימור אקדראמ ןגעװ 1927 טסוגיוא ןטירד ןופ

 ןעק רע זא ,םױרעטםינימ־ףארגעלעט ןוא־טסאפ םאד ךעלפעה

 יוזא .״טעברא רעד וצ ןטנאמרעדנביוא םעד ןזאלקירוצ טשיג

 טאה םױרעטםינימ םאד .ןינע רעד ןראװעג טרידיװקיל זיא

 .עיצקעריד רעװעקארק רעד ןופ הלװע יד טריטפעצקא

 ןײמ ןופ עמארגאנעטם רעד טיול אד ךיא לײצרעד ץלא סאד

 .םײם ןיא עגארפ רעד חוכמ ןטלאהעג באה ךיא םאװ ,עדער

 טריטיצ ךיא באה םרעפטגע עלעיציפא יד ןוא ןטנעמוקאד יד

 עיצקארפ יד טאה ,קנעדעג ךיא טײװ יװ .טראװ ײב טראװ

 ןיפ רעפטנע ןטימ ךיז טנגונגאב טשינ טאר־לאנאיצאנ ןופ

 ארױב םאד טריפעג טאה רעכלעװ ,סאלגטראה .םױרעטםינימ

 ־טנע ןײק קידלוש ןבילבעג טשיג זיא עיצקארפ רעזדנוא ןופ

 טעברא ראי 36 ךאנ זא ,םױרעטסינימ םעד טנאמרעד ןוא רעפ

 ןטגאזעגפא הבים םוש ןא םעד עטנער א ןבעג וצ טמוק

 םעד ןוא ןםאלגטראה ןשיװצ וױרב יד ןענעז רעדײל .ןטמאאב

 ־עלױב יד ןיא ןראװעג טכעלטנפעראפ טשינ םױרעטםינימ

 סאװ טאר־לאנאיצאנ ןשידײ ןופ עיצקארפ רעד ןופ ןעניט

 בװשר ןײמ ןיא ךיז ןעניפעג ןוא ןעגישרעד טלאמעד ןענעז

 ינאימור יכדרמ טאה טשינ ךימ טךאנ ןורכז ןיימ דלאביװ

 .עטגער א ןעמוקאב אי ףוםל

 וצ טניולעג םינפא טאה םױרעטסינימ־טסאפ ןשיליופ םעד

 תעב ךאג רעגערט־וױרב ןעװעג זיא סאװ ׳דײ א עיסנעפ ןלאצ

 ןופ ךאנ טעברא יד טנשריעג טאה ןוא טכאמ רעשיםור רעד

 ןופ ןרעװ רוטפ לאז טםאפ עשיליופ יד יבא ,ריאמ רעטאפ ןײז

 ןענעז רעניוװנײא בור םנעמעװ ,לטעטש א ןיא דײ ןטצעל

 •ןדײ ןעװעג

¥ 

 פנעמעװ ךעלטעטש עשידײ ענעי וצ טרעהעג טאה קינלעימכ

 ןבאה ןדײ יד .טײהרעמ עשידײ א טאהעג ןבאה ןטארטאטש

 ־םיוא שטםימרוב סלא ןוא דובכ ןפיוא ןעװעג רתװמ רעבא

 ײז טאה רותיװ• רעקיזאד רעד .קאילאפ א אקװד ןבילקעג

 עםיװעג ךרוד זיא עכלעװ גנוריגער יד .ןפלאהעג קינײװ רעבא

 ןדײ ראפ עטסעב םלא ןראװעג טכארטאב ןעײטראפ עשידײ

 טרידיװקיל טאה ,ןליופ ןיא ןעגנוריגער עכעלגעמ עלא ןופ

 ןעװעג ןענעז ןעלטימ יד .לטעטש ןיא טכאמ עשידײ יד

 .םעיסערפער עשימאנאקע ,תושיגנ ןוא תופידר זעטושפ

 ןיא .ל״גדא תוריבע עראטינאם עטשרמולכ ראפ ןפארטש

 עשידײ ןםעזעג טלאמעד ןיוש ןענעז טאנעס ןוא םײם ןשיליופ

 ןצעזוצראפ טגאװעג טשינ טאה בור םנעמעװ ,רעײטשראס

 טאה סאװ ,קיטילאפ רעשיטימעםיטגא רעד ןגעק ףמאק םעד

 םיורג ןיא דנאל סאד ןזאלראפ וצ ןדײ ןעגניװצ וצ טליצעג

 .הלהב

 טאר־לאנאיצאנ רעד טאה 1928 ראי ןיא ןלאװ־םײם יד תעב

 ןכלעװ וצ ןאיאר־לאװ ויא ןלעטשוצםיורא וװרפ א טכאמעג

 יד ,ךעלטעטש עכעלנע ערעדנא ןוא קינלעימכ טרעהעג טאה׳ס

 רימ .גרעבדלאג םהרבא ראטקאדער־״טנײה״ ןופ רוטאדידנאק

 .טנגעג רעד ןיא ךעלטעטש יד טימ קינלעימכ טכוזאב ןבאה

 וצ .דובכ ןכעלגינעק טימ ןראודעג ןעמונעגפױא ןענעז ר־׳מ

 שממ ןבאה םאװ ,ןסאמ ןעמוקעג ןענעז תופסא ערעזדנוא

 .עשידיסח א ןעװעג זיא תובהלתה יד .טראװ סעדעי ןעגנולשעג

 זיא סאװ ןטאדנאמ לאצ יד .ךרודא טשינ רעבא זיא גרעבדלאג

 ־סיוא יוזא ןעװעג זיא ןאיאר ןקיזאד םוצ ןראװעג טלײטעגוצ

 ראנ ךרודא טנעקעג טאה טאטופעד רעשידײ א זא טנכערעג

 ענעעזעגםיוראפ־טשינ א ןעמוקראפ לאז םע ןעװ — סנ ךרדב

 עשידײ עלא ןוא ןעמיטש עשיליופ יד ןופ גנורעטילפשעצ

 טײטשראפ זיא םנ אזא .עטםיל ןײא ראפ ןעמיטש ןלאז רעלײװ

 טליפרעד ןבאה ןטילעטאס־םגנוריגער יד .ןעשעג טשינ ,ךיז

 עשיטםינױצ־יטנא יד .עבאגפיוא עטגײלעגפיורא ײז ףיוא יד

 ןיבשח רעד ןוא ,עקירעײז סאד ןאטעג ךיוא ןבאה ןעײטראפ

 עיצאנידרא־לאװ עקיואד יד טעבראעגםיוא ןבאה םאװ יד ןופ

 .ןענאגרא־טכאמ יד טשיוטנא טשיג טאה
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 לבבורז בקעי

 תקעוממ הרורחש םע דימ 1918 תנש ףוםב יתעגה ןילופל

 הידעצ תא השוע הריעצה תינלופה הנידמהשכ ,םיגמרגה

 שבוכה לוע לש תורוד ירחא תיטילופ תואמצעל ־ןרדב םינושארה

 תוררועתהל םינושארה םימיב ,זא .דחי םג ינמרגהו יסורה

 אורקל ,ישפוחל האציו תינכפהמ תרתחממ החיגהש ״דעונתה

 תועיבת לע דומעלו סײגתהל םעב םינופצה תוחוכל רורד

 לש הנושארה תילאגילה הדיעוה ילתכב ,תױלאיצוסו תױמואל

 הרײעה םש תא הנושארה םעפב ינזוא הטלק ׳ןױצ ילעופ תגלפמ

 םש לבא .״ןױבא ךלמ תוזוחא״ יככותב תנכושה ,קינלימח

 רעקינלעימכ״ ־ לצלצמו רזומ ףוריצ הװלמ היה הנטקה הרײעה

 ,םימיה םתוא לש הזעההמ והשמ הזה יוניכב היה .״קילבופער

 תוכילהבו הרבחה ײחב ידוםי יוניש לש טטר תשוחת ןיעמ

 .טרפה

 גולגיל ךות הז יוניכ הרײעל ןתינ אמש יתששח הליחת

 .קינלימחב ןושארה ירוקב םע הדבתנ הזה ששחה לבא ,יאנגו

 ץורפ םע .ךומםל המ לע יוניכל היה ןכא יכ ,תעדל יתחכונ

 תואבצו הטטומתה תיטםירטילימה הנוכמהשכ הינמרגב הכפהמה

 םיפדור םהיתובקעבשכ ןילופ תא בוזעל וליחתה ״רזיק״ה

 לכב יכ ״דעומש הטשפ ,יקםדוםליפ לש םינלופה םיגױגלה

 וליאכו ,םירכאהו םילעופה ידיל ןוטלשה רבע הנידמה יחטש

 תא דימ עצבל רתאו רתא לכב ינכפהמה הנחמל האצי הדוקפ

 תורוד וללעתהש ,בוקרה םזיראצה יתרשמ ידימ ןוטלשה תסיפת

 ,קינלימחל העומשה העיגהשכלו .ןילופ תיםולכואב תורוד לע

 רהמ שיחו ,הװצמה תא םײקל םוקמבש ןױצ ילעופ ישנא וזפחנ

 ןוטלש לע םזירכהב ,הרײעב ןוטלשה תודסומ לכ לע וטלתשה

 .הקילבופירה

 ,״תיאקינלימחה הקילבופיר״ל העשה הקחיש אל ,םרב

 ;הכפהמה ןוטלשמ ןמז הברה תונהיל ןנד הרײעל ןתינ אל

 רדםה תא ובישהש הרטשמ ישנא רהמ ועיגה,זוחמה ריעמ

 .ונכ לע

 ץנצנש ,קינלימח תריואב והשמ ראשנ ,ןכ יפ לע ףאו

 ןכתיו ןכתי ־בלב הװקת הטגו ןײדע לפרועמה דיתעה ךותמ

 ןװכל עדנ םא ,ביציו אמײק רב ינכפהמ ןוטלשל םג עיגנש

 ...תקחורמה הניפב ונשפנל םיבוזעו םידדוב היחנ אלו העשה תא

 יכ ׳ףועמו הזעה ילעב ױה קינלימחב ןױצ ילעופ ישנא

 קפתםהל וצר אל םה .ילאיצוסו ימואל ןוזח םהל היה ןכ לע

 אל הרײעב יתרקב .השעמ ישנא םג ױה םה ;אמלעב תױזהב

 םתלועפ תא בורקמ רתױו רתױ יתרכה םעסב םעם ידמו .םעפ

 שחר ידכב אל יכ ׳יל ררבוה .ןױצ ילעום לש תפעוסמהו הפנעה

 םעהמ .םהלש המזי לכל בױחב סחיתהו בר ןומא ןומהה םהל

 בשק ובישקהו ויכרצ תא הפי ועדי .ובשי םעה ךותבו ואצי

 יחטש לכב הבר תצרמגה םתוליעפ התיה ןכל .ױתולאשמל בר

 ׳לארשי ידליל רפם תיב תמקהב ׳יעוצקמה דוגיאב .םײחה

 רקבל םדי לאל התיה אלש ,םירגובמל ברע ירועש תכירעב

 הללכש הירפם ודסי ןויצ ילעופ .תודליה ליגב רפס תיבב

 ונגריא תובורק םיתעלו .תיגלופבו שידײב תורפםה רחבממ

 תואצרהה יאשונ .הריבה ריעמ םג םיצרמ ואיבהו תואצרה

 תוברל ׳הקיטילופ ינינע ׳תוברת ינינע ׳תױתרבח תולאש ױה

 .םײתורפס םיאשונ לע תואצרה

 .תומלואה תא ואלמו תואצרהה לא ורהג םינומהה

 לע ׳קינלימח ילמע לע הבר העפשה ןויצ ילעופל התיה

 םעפ אל אב הז .םיריעזה םינװנחהו הכאלמה ילעב ׳םילעופה

 תמישר .םײםלו תינוריעה הצעומל תוריחבה תעשב יוטיב ידיל

 תומישרה רתי לכ רשאמ תולוק רתױ הזכיר ןױצ ילעופ

 התכז תיגוריעה הצעומל םתמישרו ״דרקמ הרק .דחי תױדוהיה

 .ם י ד מ ע ו מ ה רפסמ רשאמ רתױ םיריצ רפסמב

 הזבו ׳םעפ לכב המישרה הזכיר לוק תואמ שמחל בורק

 .היכמותו הינמאנ לש תוביציה הגמתסנ

 ׳ףקותב םהיתושירד לע ודמע היריעב ןױצ ילעופ יגיצג

 ״דינעה היםולכואל םינוש םיכרצמ וקלוח םהיצמאמל תודוהו

 תועדוה תא םסרפל םתעיבת תא םג ןײצל יאדכ ;ףרוחב דוחיב

 .סידוה־׳ה םיבשותל תנבומה הפשה ׳שידײב הצעומה

 ןויצ ילעופל רםמנ תיתרבחה םתונריעו םתוליעפ בקע

 בר רפםמב תיתגלפמה הלועפה זוכירו החגשהה קינלימח לש

 תא ץיפהל קינלימחמ ואצי םיחילשו ״דל ביבסמ תורײע לש

 ,ץינפוטסל ׳קםובלו ׳בושטםל ׳זוחמה לכב ןױצ ילעופ רבד

 .םתלועפל רכש היהו .ץליקל םגו

 ׳שארב לקנאי םע ן א מ ד י ר פ תחפשמ תא הפי ינא רכוז

 וחילצהו ״דלילו םמױ תואל ילב ודבעש ,םיאגו םיצימא םירוחב

 םתוריםמו ׳לכב התיה םדי ״דרײעב םיליעפ לש הנחמ םיקהל

 .בלל דע העגנ

 קינלימח לא ׳תיזוחמה ריעה ,ץליקמ העיסנה תא חכשא אל

 םינולגעה םירבחה יל וכיח תבכרה תנחתב .םירטמוליק 32 ךלהמ

 רומשלו ינפטעל תװרפו תורדא םהידיבשכ ףרוחה ימיב םג

 היה אל השעמל וליאו .תללותשמה הפוםהו רוקה ינםמ ילע

 לעו חורה לע תרבגתמ התיה תירבחה תומימחה״דזב ךרוצ

 םירופס ךות וגל הצא ךרדה תױםוכ המכ לש המיגל םעו ׳רופכה

 ,תולועפה לע רקיעבו ,םלועבו הגלפמב השענה לע םיח״ודו

 .בירק ןמזבו אלגעב עצבל םידמוע םירבחהש
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 1918 ראי ןיא ןױצ־ילעופ עקניל — 1918 תנשב לאמש ןױצ־ילעופ

 הימחנו ,ןאמראלק והילא ,יקצילרוג ךריב םירבחה

 םעמש .קינלימחב םירבחל קר אל תפומ ישנא ושמש יקסרובמס

 םצרמבו םנױםנב רזענ זכרמה היה םעפ אלו זכרמל דע עיגה

 .םירחא תוזוחמב הלועפב

 ןעמל ץרמ הנשמב וחרטו ולמע קינלימחב ןױצ ילעופ

 וז הרײעב םינומה תופסא יל םירוכז .תדבועה לארשי ץרא

 .םילועה יגפב ץראה ירעש תליענו םיטאקיפיטרסה תריזג דגנ

 קינלימחו ,ןילופב הגלפמב בר דה ואצמ ץראב ״תוערואמה״

 ןוצרה םױגלו בצמה רוריבל תױנומה םע־תורצע ןגראל העדי

 .תיצולח הישעל

 ־ונהו ,תױטילופ תופםא וכרענ יאמב דחאב הדובעה גחב

 ידוהיה לעופה לש תודחױמה תועיבתה תא בלשל וליכשה םימא

 ןמזל ןמזמ .ימואל־ןיבה לעופה לש קבאמה תכרעמ ךותב

 .םײלאוטקא םײטילופ םיאשוג לע תופסא ןױצ ילעופ וליהקה

 םירלדנסהו םיטײחה ,רועה ילעופ לש יעוצקמה דוגיאה

 דגנ ,טעמב אל ,םג אלא ,הדובעה ינת1נ דגנ קר אל תושק קבאנ

 ישנא יטילש בור וױה םהב ,אשראװב םיזכרמה לש םיבכתה

 שטשטל ונתנ אל קינלימחב םג ןױצ ילעופ ישנא וליאו .״דנוב״ה

 ךות תירטלורפה תױרדילוםה לע ורמשו תיאידיאה םתרוצ תא

 .םהלש דחױמה ילארשיצראה ןוגה תטלבה

 דבלמו תונוש תוצראב יעסמב יתלקתנ קינלימח יאצױב

 םהשכ ,םהירוענ לאידיאל םינמאנ םתוא יתאצמ םידדוב

 .הנשיה םתוליעפ תא םישדחה םיאגתב םיכישממ

 אל הדמשהה תפוקת ירחא ןילופב םינורחאה ירוקיבב

 יפל ,רכז ראשנ אל םש ,תומוקמ הברהב רקבל חכ יב דמע

 .קינלימחב םג ,ןכל יתרקב אל .תידוהיה הלהקל ,יתועידי

 םירוםמהו םינמאנה ,םירוהטה ידידיו ירבח רכז לבא

 .יבלמ שומי אל ,ףתושמה וננוזחל

 ,םיקינ־׳ו״ל־ה םתוא םהישעמבו םהײחב ולמם וללה

 זאמ ונמלוע היה ןעשנ םהילעש ,םילגנ־יתלבהו םירתסנה

 ךותמ וחמצש ,״םימ יבאושו םיצע יבטוח״ ,הרואכל .דימתמו

 טעמכ ״דכרדהו החגשה אלל ,תרקפומ הביבםו הבוזע עקרק

 תיממע תוברת םתמשנ ךותל םה וגפס ,ךוניחו הלכשה אלל

 ״דפילו בוטל תישפנ ההימכ ׳רשױו קדצ לש השוחת ,תלצאנ

 ףדרנהו לצונמה דצל דומעל ועדי הלדנ־יתלב ירםומ ףקוחב

 רשוא לש םלועב םירצמ אלל הנומאל יביטקיטםניא ןורשכב

 .םלוכל

 וגגח אלו תולבױ לש תוביםמ הלא םישנאל וכרע אל

 ,הםיעבש רואשה תא וױהש םה ׳םה לבא ,םהײח לש םיכיראת

 .ןילופב ידוהיה בוחרה תא וסיםתהש םהו

 ״דליהתו הואג םרכזלו םהל



 ״קילבופער רעקינלעימכ״ יד / לבבתזבקעי
 (כיבא־לת)

 ךאנ דלאב ,1918 ראי ףוס ןעמוקעגנא ךיא ןיב ןליופ ץיק

 טאה הנידמ עגנױ יד ןעװ ׳לוױטש ןשטייד ןופ גנוײרפאב ריא

 ־נעטשבלעז ריא וצ געװ ןפיוא טירש עטשרע עריא טכאמעג

 ןשיסור םעד ןופ ײס גנוקירדרעטנוא ןופ תורוד ךאנ ׳טײקיד

 געט עטשרע יד ןיא ,מלאמעד ,טנאפוקא ןשטײד םעד ןופ ײס

 ןופ סיורא זיא עכלעװ ,גנוגעװאב רעזנוא ןופ גנוכאװרעד ןופ

 ןפורוצסיוא ידכ ,ײרפ רעד ףיוא דרערעטנוא רערענאיצולאװער

 ךיז ןלאז ײז ,קלאפ םעניא תוחוכ ענעטלאהאב יד וצ טײהײרפ

 עלאיצאם ןוא עלאנאיצאנ ערעזנוא ראפ ףמאק ןיא ןריזיליבאמ

 רעלאגעל רעטשרע רעד ןופ טנעװ יד ןשיװצ ;ןעגנורעדאפ

 עטשרע סאד רעיוא ץימ טאה ׳ןױצ־ילעופ ןופ ץנערעפנאק

 סאװ ,קינלעימכ לטעטש ץפ ןעמאנ םעד ןעמונעגפיוא לאמ

 ןעמאנ רעד ״רעטיג םנױבא ךלמ״ ןופ ןטנגעג יד ןיא טגיל

 א טימ ןטפאהאב ןעװעג רעבא זיא לטעטש םענײלק םעד ןופ

 ןיא .קילבופער רעקיגלעימכ :טײלגאב םענדאמ ןקידנגנילק

 ןוא טײקטםײרד רעד ןופ סעפע ןעװעג זיא ״ןעמאנוצ״ םעד

 עכעלטנורג ןופ ליפעג־רעטיצ ןימ א .געט ענעי ןופ הזעה

 .טרפ םעד ןופ ןוא טפאשלעזעג רעד ןופ ןבעל ןיא ןעגנורעדנע

 קזוח ןוא לוטיב תמחמ זא ,טנײמעג ךיא באה טשרעוצ

 •לטעטש םענײלק םעד ןראװעג ןבעגעג ״ןעמאנוצ״ רעד טא זיא

 ששח רעד רעבא זיא קינלעימכ ןיא ךוזאב ןטשרע ןײמ טימ

 .ןדנוװשראם

 טאהעג ךיז טאה ןעמאנוצ רעד זא ,טגײצרעביא ךיז באה׳כ

 .ןציטש וצ סאװ ףיוא

 ,דנאלשטײד ןיא שינערעקרעביא רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 ןוא ןלאפעגרעדנאנופ ךיז זיא ןישאמ עשיטםיראטילימ יד ןעװ

 ךרוד טגאיעג ןליופ טזאלראפ טאה רעטילימ סרעױיק םעד

 שײרפשראפ ךיז ןבאה ,ןרענאיגעל עשיליופ םיקםדוםליפ

 זיא הנידמ רעשיליופ רעד ןום טעטש עלא ןיא זא ׳ןעגנאלק

 זא.ןוא רעטעברא ןופ טנעה יד ןיא ןעגנאגעגרעביא טכאמ יד

 עלא ןיא רעגאל ןרענאיצולאװער םוצ סיורא זיא לעפאב א

 ןופ טניה־םיתרשמ יד ןופ טכאמ יד ןפאכראפ וצ דלאב רעטרע

 יד טקינײפעג גנאל־תורוד ןבאה עכלעװ ,םזיראצ ןטליופראפ

 ץיק זעמוקעגנא זיא הרושב יד זא .גנורעקלעפאב עשיליופ

 טלײאעגוצ ןױצ ילעופ ןופ םירבח יד ךיז ןבאה ׳קינלעימכ

 ־טאטש עלא טשרעהאב לענש ןבאה ײז .הװצמ יד ןײז וצ םײקמ

 .טכאמ עשינאקילבופער א טרימאלקארפ ץא םעיצוטיטסניא

 רעקינלעימכ רעד ראפ טליסשעגוצ טשיג טײצ יד טאה רעדײל

 וצ האנה ןעװעג טרעשאב טשינ זיא לטעטש םעד .קילבופער

 ־ױירק ןופ .טכאמ רערענאיצולאװער ןום טײצ עגנאל א ןבא.ד

 טלעטשעגקירוצ ןוא ײצילאפ ןעמוקעגנא לענש זיא טאטש

 .גנונעדרא יד

 רעקינלעימכ רעד ןיא ןבילבעג םעפע זיא ןגעװטסעדנופ

 ־ראפ ךאנ רעד ןופ טנײשעגסיורא טאה סעפע ׳רעפסאמטא

 ץראה ןיא גנונעפאה יד טצנאלפעג טאה ןוא טפנוקוצ רעטלפענ

 ־קיטפאהרעיוד א וצ ןעמוק ןלעװ רימ ןוא ךעלגעמ ץנאג זא

 ןלעװ רימ ביוא ׳טכאמ רערענאיצולאװער רעקיטפאהדנאטש

 ןוא םאזנײא ןבעל טשינ ןוא טנעמאמ םעד ןצונוצםױא ןסיװ

 .עלעקניװ ןפראװראפ א ןיא טזאלראפ

 ןוא הזעה טאהעג ןבאה קינלעימכ ןופ ןשטנעמ־ןױצ־ילעופ יד

 .לאעדיא ןלאיצאס־לאנאיצאנ א טאהעג ךאד ײז ןבאה .גנוװש

 ןשטנעמ ׳סעיזאטנאפ םתס טימ טנגונגאב טשינ ךיז ןבאה ײז

 שכוזאב ךיא באה לאמ ןײא טשינ .ןעװעג ײז ןענעז טאט ןופ

 ןעזעג רעמ ןוא רעמ ךיא באה לאמ סעדעי ןוא לטעטש םאד

 טײקיטעט עטגײװצראפ ןוא עקיטײזלא יד טנעאנ רעד ןופ

 םניחב טשינ זא ׳ןראװעג ראלק רימ זיא׳ם .ןױצ ילעופ ןופ

 וױטיזאפ ןגיוצאב ךיז ןוא יורטוצ ןקנאשעג ײז ןסאמ יד ןבאה

 ןוא םיורא ײז ןענעז קלאפ םעד ןופ .וױטאיציניא רעײז וצ

 ענײז טנעקעג טוג ןבאה ײז .ןםעזעג ײז ןענעז קלאפ ןשיװצ

 טאה רעבירעד ,ןעגנאלראפ ענײז וצ ךיז טרעהעגוצ ןוא ןטיונ

 ־סנבעל עלא ףיוא טליפעג טײקיטעט עשיגרענע רעײז ךיז

 ןלוש טלעטשעגפיוא ןבאה ײז ,ןענײראם ׳פארפ ןיא :ןטיבעג

 ־רעד ראפ ןסרוק־טנװא טנדראעגנײא ׳רעדניק עשידײ ראפ

 טנעקעג טשינ טײהדניק רעײז ןיא ןבאה עכלעװ ׳ענעםקאװ

 קעטאילביב א טעדנירגעג ןבאה ןױצ־ילעופ .ןלוש ןײק ןכוזאב

 טנדראעגנײא טפא רעײז ,רעכיב עשיליופ ןוא עשידײ ןופ

 ףיוא טאטש־טפיוה רעד ןופ ןטנערעפער ןופ ןעגנוזעלראפ

 עשירארעטיל ןוא עשיטילאפ ׳עלערוטלוק ׳עכעלטפאשלעזעג

 טליפעגנא ןוא ןטארעפער יד וצ ןעמוקעג ןענעז ןםאמ .םעמעט

 •ןלאז יד

 יד ףיוא ןױצ ילעופ ןופ גנוקריװ יד ןעװעג זיא סיורג

 .קינלעימכ ץא רעלדנעהנײלק ןוא סעקינשאפעראה ׳רעטעברא

 ןלאװ יד תעב קורדםיוא םוצ ןעמוקעג לאמ ץיא טשינ זיא םאד

 טאה המישר־ןױצ־ילעופ יד .םײם םוצ ןוא טארטאטש םוצ

 סעטםיל עשידײ ערעדנא עלא יװ ןעמיטש רעמ ןעמוקאב

 ־טאטש םוצ עטםיל־ןױצ־ילעופ יד ןעװ לאפ א ןעװעג .ןעמאזוצ

 •ןטאדידנאק לאצ יד יװ ןטאדנאמ רעמ טכײרגרעד טאה טאר

 סעדעי ןעמונעגנעמאזוצ המישר רעײז טאה ןעמיטש 500 ךרעב

 שײקיטפאהדנאטש יד ןכארטשעגרעטנוא טימרעד ןוא ׳לאמ

 .רעציטשרעטנוא עײרט ערעײז ןופ

 עיגרענע טימ ןבאה טארטאטש ץא רעײטשראפ־ןױצ־ילעופ יד
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 רעײז קנאדא ןוא ןעגנורעדאפ עטכערעג ערעײז טקידײטראפ

 רעד ראפ ןטקודארפ ענעדישראפ ןראװעג טלײטעצ ןענעז ימ

 ןענאמרעד וצ יאדכ .רעטגיװ לעיצעפם ,גנורעקלעפאב רעמערא

 ןעגנוכאמטנאקאב־טארטאטש ןכעלטנפעראפ וצ גנורעדאפ רעײז

 עשידײ יד ראפ ךארפש רעכעלדנעטשראפ רעד ןיא ,שידײ ןיא

 .רעניוװנײא

 יד וצ זיא טײקמאזכאװ ןוא טעטיוױטקא רעײז קנאדא

 טכיזפיוא יד ןראװעג ןבעגעגרעביא ןױצ ילעופ רעקינלעימכ

 ײר א ןיא טײקיטעט רעשיאײטראפ רעד טימ גגוריפנא ןוא

 םיחילש םיורא ןענײז קינלעימכ ןופ .ךעלטעטש עקידתונכש

 ןצנאג םעד ןיא ײטראפ רעד ןופ טראור םאד ןטײרפשראפ וצ

 ׳ץינפאטס ,װאטנעמילק ,קםוב ,װעשאטס ןײק — טאיװאפ

 ךיוא טאה טײקיטעט רעײז .ץלעק ץיק וליפא ןוא ,װעשטניפ

 .גלאפרעד טאהעג טראד

 רעד ןיא לקעי טימ ןאמדירפ עילימאפ יד טוג קנעדעג׳כ

 טכאנ ןוא גאט ןבאה םאװ ,םירוחב עטסײרד ןוא עקיטומ ,ץיפש

 ־יטקא הנחמ א טלעטשעגפיוא ןוא טעבראעג ךעלדימרעדמוא

 •יעײז טליפעג ךיז טאה םוטעמוא .לטעטש םעד ןיא ןטםיװ

 .ץענערג ןא ןעװעג זיא טײקגבעגעגרעביא רעײז .טנאה

 ־זײרק רעד ןופ עזײר ןײמ ןסעגראפ טשיג לאמנײק לעװ׳כ

 .רעטעמאליק 32 ןופ ךלהמ א ,קינלעימכ ןײק ץלעק טאטש

 עכעלטע טראװעג רימ ףיוא ןבאה עיצאטם־ןאב רעד ײב

 ןעלטנאמ ךיז טימ טאהעג ןבאה עכלעװ ,םענאמרופ־םירבד

 .םערוטש־ײנש ןוא טלעק ןופ ןטיהםיוא ךימ ידכ ,סרעטופ ןוא

 יד לײװ ,ןעװעג קיטיונ טשינ ירמגל סאד זיא ןתמארעדניא

 םעד ןוא טניװ םעד ןעװעג־רבוג טאה טײקמעראװ עשירבח

 טימ ךרודא ךיג געװ רעד זיא םמײחל ראפ א ךאנ ןוא טםארפ

 ײטראפ רעד ןופ ןבעל םעד חוכמ ןטכיראב ןוא ןעגנולײצרעד

 עטסטנעאנ יד ןגעװ רקיעב ןוא ,טלעװ רעד ןיא ןוא דנאל ןיא

 .ןריזילאער םײב ןטלאה םירבח יד סאװ רענעלפ

 הימחנ ׳ןאמראלק והילא ,יקצילראג ךריב םירבח יד

 ־לעימכ ראפ זיולב טשיג רעטםומ א ןעװעג ןענעז יקםרובמאם

 ־יעד וצ זיב ןעגגאגרעד ןעגעז ןעמעג ערעײז .םירבח רעקיג

 טצונאב ךיז עלארטנעצ יד טאה לאמ ןײא טשינ ןוא עלארטנעצ

 ךיוא טעברא רעד תבוטל עיגרענע ןוא גנוראפרעד רעײז טימ

 .ןזײרק ערעדנא ןיא

 מעבראעג צ״עופ רעקיגלעימכ ןבאה עיגרענע רעטלפאט טימ

 ־ןסאמ יד ךיז ןאמרעד׳כ .לארשי־ץרא ןקידנטעברא ןראם

 ןופ ןרעיוט יד ןכאמראפ ןגעק לטעטש םעד ןיא ןעגנולמאזראפ

 ןבאה דנאל ןיא ״ןשיגעעשעג״ יד .םילוע ראפ לארשי ץרא

 ןוא ׳ײמראפ רעשיליופ רעד ןיא גנאלקפא ןקראטש א טאהעג

 סעימעדאקא־ןסאמ ןריזינאגרא וצ טסוװעג טאה קינלעימכ

 ראפ ןליװ םעד ןריזיליבאמ וצ ןוא ןינע םעד ןרעלקוצפיוא

 .םישעמ עשיצולח

 ןענעז — ,יאמ ןט־1 ןיא — בוט־םױ־םטעברא םעד ןיא

 רענדער יד .ןעגנולמאזראפ עשיטילאפ ןראװעג טנדראעגנײא

 םענײמעגלא םעד ןיא ןטכעלפוצנײרא ןענאטשראפ ןבאה

 ךיוא רעטעברא ןלאנאיצאנרעטניא ןופ םראפטאלפ־ספמאק

 .רעטעברא ןשידײ ןופ ןעגנורעדאפ עשיפיצעפם יד

 ןוא םרעדײנש ,רעטעברא־רעדעל ןופ ןײראפ ׳פארפ רעד

 ־סטעברא ןטימ זיולב טשיג טלגנארעג ךיז טאה סרעטםוש

 יד ןגעק ןפמעק וצ ןעמוקעגםיוא ךיוא זיא טפא .רעבעג

 יד עכלעװ ןיא ,עשראװ ןיא םעלארטנעצ יד ןופ סעגירטניא

 ןיא ןױצ ילעופ יד .״דנוב״ םוצ טרעהעג טאה טײהרעמ

 ןשיאעדיא רעײז ןשוטראפ טזאלעג טשינ רעבא ןבאה קינלעימכ

 ,טעטיראדילאס עשיראטעלארפ יד ןטיהעג ןבאה ײז ,ףוצרפ

 ןקידלארשי־ץרא ןשיפיצעפס םעד קידנכײרטשרעטנוא טלוב

 .טנעמאמ

 ףיוא ןפארטעגנא ךיז ךיא באה רעדנעל ענעדישראפ ןיא

 ערעײז ײרט רעטײװ ײז ןענופעג ןוא ןטנארגימע רעקינלעימכ

 עײנ ןיא ךישממ ןענעז ײז יװ ןפארטעג ,ןלאעדיא־טנגױ

 .מײקיטעט רעטלא רעײז ןעגנוגנידאב

 ־פיוא רעד ךאנ — ןליופ ןיא ןכוזאב עטצעל ענײמ ײב

 ןכוזאב וצ טומ גונעג טאהעג טשינ ךיא באה — הפוקת־גנוטאר

 דײ ןײק ןופ רכז ןײק זיא׳ם וװ ,רעטרע עטנאקאב ךס א ןיא

 .טכוזאב טשינ קינלעימכ ךיוא רעבירעד באה׳כ .ןבילבעג טשינ

 ־רעביא עײרט ׳טנײרפ ןוא םירבח ענײמ ןופ קנעדנא םעד

 רעבא ךיא לעװ ,לאעדיא ןעמאזנײמעג רעזנוא ראפ ענעבעגעג

 ערעײז ןוא ןבעל רעײז טימ ןבאה ײז .ןסעגראפ טשינ לאמנײק

 ןופ ןוא םעקיג־ו״ל ענעטלאהאב יד טריזילאבמים םישעמ

 ןיא .ײז ףיוא טראפשעגנא ךיז טלעװ יד טאה ןא קידנעטש

 ןבאה םאװ ,״רעגערטרעםאװ ןוא רעקעהצלאה״ זיולב גולפ

 ןא ןדאב םענעזאלראפ ןוא ןקידרקפה א ןופ טצארפשעגסיורא

 ןבאה ,גנודליב ןוא ןענרעל ןא טעמכ ןגיוצרעד ןוא טכיזפיוא

 ׳ריטלוק־סקלאפ עלעדײא תומשנ ערעײז ןיא טפאזעגנײרא ײז

 ןכעלרעניא ,טײקיטכערעג ןוא רשױ ראפ ליפעג קראטש א.

 רעכעלפעשסיוא טשינ ,םענײש ןוא ןטוג ןראפ גנארד

 ףיוא ןײטש וצ טסוװעג ןבאה ײז ;חוכ רעשילאראמ

 דא טימ ןטריטאאלפםקע ןוא ןטגאיעג םעד ןופ טײז רעד

 א ןיא ץענערג א ןא ןביולג וצ טײקיאעפ רעוױטקיטםניא

 .ןעמעלא ראפ קילג ןופ טלעװ

 ײז ,ןטעקנאב־לבױ ןײק טכאמעג טשינ ןשטנעמ יד טאה׳מ

 ןבאה ײז ,ןבעל רעײז ןופ םעטאד ןײק טרעײפעג טשינ ןבאה

 טזיורבעגפיוא טאה סאװ ,טנעמרעפ םענעי טא וצ טרעהעג רעבא

 .ןליופ ןיא םאג עשידײ יד

 .קנעדנא רעײז ביול ןוא דובכ



 דבע יקרפ

 — הרײעל םשו די : רעזרעמ הירא

 לטעטש םענעמוקעגמוא ןופ קנעדנא םוצ

 ןעכבורעדליזע ןוא תונודבז



 יתרייע קינלימח / ר׳זתשקײרפסדוד
 (ניבוז־לת)

 :םיבר תונירכח םירוהרה יב םיררועתמ -ךב רכזנ ינאשנ

 ,ידוהי לכ ;לתו רפא ,גלם ,חישו ןבא ,תיב לכו .הטמם לכ

 דעו הכאלמה לעבמ ׳קושה רגת דעו םירםכב לכורהמ לחה

 .הנימב תדחױמ תונידע התיה הכוםנ הלא לכ לע — ,רחוסה

 ריתעו זינעמ רואיתל אשונ שמשל היה יואר םהמ דחא לכ

 ינדועו וליאכ — ,היעבנז ללש לע יתרייע תא ירכז ידמ .םינוג

 ןושארב ליחתמה ״דריאיו םייח לש הכםמ ןיעמל ןיזאמו בישקמ

 ־תיבל םיזרדזמ ױה םידוהיש העש ,רחשה תולעכ עובשב

 ינםל רוב*ב הלסתב תוכזל ידכ ״המכשה זינמ״ל סתדמה

 ״השעמה ימי תשש״ לש לועה תאו המתרה תא םהילע ולעהש

 םע תבש ברעב םײתםמו ,״הסנרםה תוגאד.ו תודרטה לכ םע
 ...הכשח

 םילײטמ רעונה ינב ,דוה םיעםושה ץיקה־ימי תא ינרכוז

 םיליפעמו בולדיש הכאוב ךרדב ריעל ץוחמ םהיתוקהלב

 • ןוגכ םיריש םידהדהמ הזמ רבעמ ...הלקםה ירה לע תולעל

 הם ...(״וננה דיתעה ידליך ״רימ ןענעז ןגראמ ןוס רעדניק״

 תופוכת םיתעל תומיתםמה תואצרה ,״תוחיש. תומיקתמ םשו

 ״ןימאמ ינא.ה ירקעל םאתהב תוחםונמה תולבוקמ תועבשהב

 טשינ טעשזדנאלב.) דךשוחב תועתלמ םכל ולדח״ :םהלש

 םירישב םימײסמ תובורק םימעפל .(״;רעטצניפ רעד ןיא רעמ

 .״הנקזחת.וא ״הוקתה. םײמשרה

 • ? קינלימח ,ךב רדעג היה המ יכו

 .״ךמע. — םע יטושם ,םינשקעו םיצימא ,םינתרבג םידוהי

 היצנגילטניא םגו םידוהי־״םתס. ״הנשה תומי לכ.מ םידוהי

 םילחימ ױה הרייעה ידוהי לכ לש םבור .תמיוסמ הדימב

 קושה רככ .״קושה םוי. אוה .עובשב ישימחה םױל םיםצמו

 הלומה ;״בוט לכ. לכ םישודגו םיאלמ ױה הנטקהו הלודגה

 וסםת םהיטלש לע םיטיחהו םינעבוכהו .םינזא שירחמ שערו

 .רככה שארב םהיתומוקמ תא

 יגוס לכ תונועט ועיגה הביבסהמ םירכאה לש תואמל תולגע

 ורכמ םה .בלח תרצותו רשב ירצומ ,םינוש ןוזמ ירמח ,תוקרי

 יפולחו חוקמ ירחא גוהנכ םהיתורוחס םהל ורכמ הלאו םידוהיל

 שמשה הליחתה ״דושה קמעל ועיגהש דע םיכשוממ םירבד

 אל תוחפשמה ישארו תיבה־תורקע תא וליאכ הזריזו בורעל

 .רקיה תבשה םױל תונכהה תא חוכשל

 .״הרות־דומלת. ירדח ,״תובישי״ה ,שרדמה־יתב — הנהו

 לאמשה דעו ינוציקה ןימיהמ תובורמה תױטילופה תוגלסמה

 םזילאיצוםה ןעמלו תונױצה ןעמל רעונ־תועונת ;ינוציקה

 ״דלענה הרטמה םשל הברקהל תוגוכנ רשוכ םע

 םיבלצהו םירזנמה ,תױסנכה ,בוחרב ״האמוט״ה — ךדיאמו

 יכינח לש םהיתובלב דחפו המיא וליטהש םידממה יבחר
 .״הרות ־זומלת.

 לש דעומו שגפמ ׳ץיה תואבסמו הריבה גזממ יתב — הנהו

 .םנימיב ףילצמה טושה .םינתיאהו םיאירבה הלגעה־ילעב

 ״םידיסח״ םג ןאכל ונמדזנ םימעסל .םהלש תרבודמה הםשה

 תועבגמ ישובח ״םידגנתמ. םגו תוכורא תומוםק ישופל

 .תושקונ

 םימ תוניעמ םהבו םימרה םירהה ױה םיפושחו םיױלג

 .ןקזו רענ ,םלוכ ורהנו ופםכנ םהילא ,םײח

 םיױרש החפשמה תובא ויה ,אובל ףרוחה ברקתהש ןמזב

 קיםהל םיצעו םמחמ שובל ,ןוזמ ירמחב דײטצהל הדרחו הגאדב

 ידונע ,םילהוצ םיסוסל תומותרה תולחזמה .םירוגמה תא

 פילילצה תא םעימשהב תוזילעב ורהד ,םהיראוצ לע םינומעס

 ...םחנו םעונב בלה לא םירבדמו םידדועמה םיריהבה

 םיעםונ םירוהה יניעמ וקמחתהש תורוחב םגו םירוחב

 והער תועורזב דחא םיזחאנ ,תיאקםובה ךרדה לע תולחזמב

 ךותל םיעםונה לכ תא הליפהו הלחזמה הכפהתה ...הקזחב

 תובבותשה לש תוזילע ךותמ תדהדהמ הקעצ תצרסתמ ,גלשה

 תורוחבה עורפ קוחצב תוצרופ םתמועל ;םירוחבה יפמ

 ןלוכ ןהו רוםכב תומדאתמ תוקצומה ןהײחלשכ רשבה תואירב

 .םײחל הזע הקושת תומשונ

 דע הסורה ,קינלימח ׳ךילע ורבע ןודבאו רבש — התעו

 ראשגו — ךמױקל חעב תמחלנ !עישומ ןיאו תעװש ,ךב דוםיה

 .תלופמ־יע קר ךממ

 ךיתוצוח ,וברח ךיתובוחר — ,םוד ,קינלימח ,תמלאנ

 ךלוכו — ,םיםורה ךלש שרדמה־יתבו תםנכה־יתב ;םיממוש

 םישודג םײנומה םירבק לש לואשו ארפ בשע לדגמ לת קר

 .םיערו םידידי ,םיחא ,תױחא ,תוהמא ,תובא לש םישודק תױוג

 .דקומה שא לש ץוצינ בהבהמ ונדוע תלופמה ײעל תחתמ

 לש לגה לכ ךותמ רפרפמ ונדוע םײח לש קיז ,תאז לכב

 .םרהה תותפשא

 ודדוגתי םהו הטילםל וראשנש םיטעומה םידירשה םה הלא

 לש יקנה םדה לע םלשו םקנ .ךתמקנ תא םוקנל ודכלתיו

 !קינלימח ,ךיתונבו ךינב

 ןדבא לע ,ימע תב רבש לע ;יתדלומ ריע ,ךילע יגא הכבמ

 :היכוב ינא םדאב רקיו שפנ דידי

 .םיה לא םרוזה עמדב לוהמ םד תתוש חתרומה יבל קמועמ

 תוניעמה .תובבר יבבר לש םהיתולבםו םהירוסי םירגאנ וב

 לע ,םירובג תולילע לע םיזר םנױבחב םיאשונו םימרוז הלאה

 .תונברקו תוברק

 :הרמ הקעז יגא עושמ שםנה יקמעממ

 דקינלימח ,יתרײע תמקנ ומקנ״



 ...הרכזא הלא / סײרפ ןרהא םהרבא ברה
 0יעה וסנורוס לש הבר)

 יד ןופ ןזעװעג טשינ זיא יז םגה ׳קינלעימכ טאטש יד

 א טאהעג ןא קיבײא ןופ יז טאה ׳ןליופ ןיא טעטש עטםערג

 קנאדא ׳עפארײא ןיא טלעװ רעשידײ רעד ןיא ןעמאנ ןםיורג

 ט׳משעג ןבאה סאװ םיתב־ילעב עבושח ןוא םינבר עםיורג עריא

 עקיטכיװ ןפורעג לאמא ןעמ טאה יוזא .ןשטנעמ־״הנידמ״ סלא

 .ןליופ ןיא רעוט־ללכ ןוא םינלדתש

 טאה ,ש״מי רעטשרע רעד ײלאקינ םידוהיה ררוצ רעד תעב

 ןיא ןרעטלע ערעזדנוא ןגעק תוריזג ערעװש ןבעגעגסיורא

 םע ןוא הפיסא עםיורג א ןעמוקעגראפ עשראװ ןיא זיא ,ןליופ

 דנאלשטײד ךאנ עיצאגעלעד א ןקיש וצ ןראװעג ןסאלשאב זיא

 עיפשמ ןלאז ןעגנוריגער עקיטראד יד ידכב דנאלגנע ןוא

 יד ןרעגנירגראפ וצ העשרה תוכלמ ןשיסור םעד ףיוא ןײז

 ןנחױ ׳ר ךיוא ןזעװעג זיא עיצאגעלעד רעד טא ןיא .תוריזג

 ׳ר ברה ׳ן׳יבר ןײמ ןופ עדײז רעד ,קינלעימכ ןופ ןאמליס

 .ל״צז ,קינלעימכ ןופ ןאמליס קחצי םהרבא

 ןײז םאװ ,טאדקענא ןא טלײצרעד רימ טאה ל״ז בר רעד

 ןזעװעג זיא רע ןעװ זא ,טלײצרעד םיא טאה ןנחױ ׳ר עדײז

 םיא זיא ,עיצאגעלעד רעטנאמרעד רעד טימ דנאלשטײד ןיא

 ןעמאזוצ ,ןטאגעלעד יד .בוט־םוי טראד ןײז וצ ןעמוקעגםיוא

 זיא רעכלעװ — רפום ןועמש ׳ר בר רעװאקארק םעד טימ

 ןפלעה וצ ײז ןליופ ןופ ןטאגעלעד יד טימ ןראפעגטימ ךײא

 — ,דײרטםע וצ טגנאלאב טלאמעד ןיוש טאה עקארק םגה

 ןעמוקעג זיא סע ןעװ .לוש רעד ןיא ןענעװאד קעװא ןענעז

 זיא םאװ ןטאגעלעד עשיליופ יד ןופ רענײא זיא ןענכוד םוצ

 רעבא ,ןענעכוד ןראפ טנעה יד ןשאװ ןעמוקעגוצ ןהכ א ןעװעג

 םוצ ןפאלעגוצ סעכ סיורג טימ זיא רעניבאר רעשטײד רעד

 טשינ ריא טאה״ טגערפעג םיא טאה ןוא בר רעװאקארק

 טאה רפוס ןועמש ׳ר ״זןכודל הלעי אל רזו״ זא טנרעלעג

 :רעקינלעימכ ןנחוי ׳ר וצ לכײמש א טימ טגאזעג טלאמעד

 .תוצראה־םע ןיא ןואג א תמאב זיא רעניבאר רעד

 ׳ןליופ ןיא טעטש עשידײ עלא יװ ,טגאמראפ טאה קינלעימכ

 ךיוא ןוא ,םיליכשמ ׳םיפיקת ,םיריבג ,םידמול ענעגײא עריא

 ןענאמרעד וצ יאדכ זיא סע .ןדײ עטםארפ עכאפנײא עריא

 ,טגאמראפ טאה קינלעימכ םאװ ןדיי ןפיט ערעדנוזאב עכעלטע

 םיא ןגעװ לאז ןעמ טרעװ זיא ,שודק רעדעי ׳דײ רעדעי םגה

 .ןבײרש

 ןעמעװײבןאמצלאזל״ז׳יעשיקחצי ׳ר —זיא ײז ןופ רענידז

 א ,חמ םענרעזײא ןא טימ ןדמל א ,טנרעלעג ךיוא באה ךיא

 ןופ דימלת א ןזעװעג זיא רעכלעװ בר רעקיראז ןופ דימלת

 םעד ײב טנרעלעג רע טאה לגנײ םלא .ארגיא םלושמ וניבר

 םינבר עלא .װעשטניפ ןיא קעזארפ המלש ׳ר ףירח ןטםוװאב

 רעד זיא ׳יעשי קחצי ׳ר זא ,טגאזעג תודע ןבאה ןליופ ןיא

 זיא דומילה ךרד ץיז .ןליופ ןיא ״רענרעל ס׳טרא״ רעטםערג

 קוספ א טימ ןעגנאפנא טגעלפ רע .רעקיטראנגײא ןא ןזעװעג

 םירמאמ עלא טכארבעג רע טאה הפ לעב ןוא הרות רעד ןיא

 םינושאר ןופ תוטיש עלא טדערעגכרודא ןוא ן׳ם״ש עדײב ןופ

 ןזעװעג ריבסמ ןוא ארמג יד טנפעעג טשרע רע טאה ןאד ןוא

 הרות ןיא הטיש ןײז ןעמונעג טאה ןושאר רעדעי יוזא יװ

 תונואג עקידלאװעג ןײז ץוחא .הפ לעבש הרות ןוא בתכבש

 רעכאםנײא ןא .ןױלע דסחב ריבסמ לעב א ןזעװעג רע זיא

 קחצי ׳ר תעב תױגוס עטסרעװש יד ןענאטשראפ טאה שטנעמ

 .ם״במר םעד טימ ארמג יד טרעלקרעד טאה ל״ז ׳יעשי

 ןענעקירטוצפא טנאה רעד ןיא לכיט־ןשאט ןײז קידנטלאה

 תרות ןופ טלארטשעג טאה םאװ ,ןרעטש ןקיטכיל ןםיורג םעד

 .םשה

 רע טאה הרות תצברה ,ןזעװעג םאממ רע טאה תונבר

 טצונעגסיוא רע טאה טונימ עײרפ עדעי ןוא ,טאהעג ביל רעײז

 .ערעדנא טימ ןענרעל וצ רעדא ךיז ראפ ןעגרעל טימ רעדא

 ׳ה״ע ןאמטוג ריאמ עשטיא ׳ר ,רעגאװש ס׳יעשי קחצי ׳ר

 טאה ׳דיגנ א ךיוא ןטײצ ענײמ ןיא ןוא םכח דימלת א דײ א

 יד ןופ רעבאהגיא יד ןבאה 1905 ראי ןיא זא ׳טלײצרעד רימ

 סלא ׳יעשי קחצי ׳ר טמיטשאב ןקירבאפ־רעדעל ערעסערג

 ןפיוקראפ לאז רע טנײמ םאד ׳עשראװ ןיא רענאיסימאק רעײז

 עשטיא ׳ר זיא לאמא .עיצקודארפ־רעדעל רעײז עשראװ ןיא

 הרוחם טראםסנארט א טימ עשראװ ןיא ןעמוקעג ןאמטוג ריאמ

 םיא ׳רענאיםימאק םעד רעגאװש ןײז ןעעז טלאװעג טאה ןוא

 .םירחסמ יד ןגעװ םיא טימ ןדער ןוא הרוחם יד ןבעגוצרעביא

 ןפארטעג טשינ רעגאװש ץיז רע טאה גאט־רעמוז ןצנאג א

 ףיוא שרדמ תיב ןיא ץירא רע זיא טכאנראפ ןוא ׳םײה ןײז ןיא

 םאג רעטסוװאב רעד טא ףיוא — םאג רענאקשיצנארפ רעד

 .החנמ ןענעװאד — רעדעל ןופ עזרעב־טפיוה יד ןזעװעג זיא

 ןציז םלוע ןקיפעק טרעדנוה א ןעעזרעד רע טאה טראד

 רענאיםימאק רעד ׳יעשי קחצי ׳ר .תורמג טימ ןשיט יד םורא

 ןדמל א דײ א סעפע ןוא ןױע םיורג טימ רועיש םעד טגאז

 זיא ׳יעשי קחצי ׳ר זא ׳טגאז ןוא ןעגרעל ןיא ךיז טראפש

 רע ׳טכארבעגםיוא ןראװעג זיא ןאמטוג ריאמ .טכערעג טשינ

 טנאקעג טשינ טאה רע םאװ סאד זא ׳ןענאטשראפ טאה

 ׳טפעשעג ןײז ןיא רענאיםימאק ץיז גאט ןצנאג א ןענופעג

 תיב ןיא גאט ןצנאג א טכארבראפ טושם טאה רע תמחמ זיא

 םײרש ןוא רעגאװש ץד וצ םעכ טימ וצ רע טפיול .שרדמה
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 ״!ארמג יד ןכאמראפ ןױש טסנאק /יעשי קחצי״ :םיוא

 עשטיא וד זא ,סע טםײה /יעשי קחצי ׳ר םיוא טפור — ,יוזא״

 טשפ רעד ןוא טכערעג טשינ ןיב ךיא זא ׳ךיוא טםלאה ריאמ

 םאװ ןדמל רעד — לדנעמ ׳ר יװ יוזא זיא ארמג רעד ןיא

 ראג זיא רע ןוא טגאז — טראפשעג םיא טימ דיז טאה

 טכער טאה סע רעװ טריסערעטניא טשינ ןיב ךיא״ ״? טכערעג

 וװ ןםיװ ליװי ךיא״ — ,ןאמטוג טגאז — ,״ארמג רעד ןיא

 ןגעװ״ ״ז גאט ןצנאג םעד רענאיםימאק רעקיטכאל ץימ וטזיב

 טימ ךיא לעװ״ — /יעשי קחצי ׳ר םיא טרעפטנע — ,״םעד

 וד זא עקאט ךיא ליװ טציא רעבא ׳רועיש םעד ךאנ ןדער ריד

 טסײװ לדנעמ ׳ר זא ןעעז וטסעװ ,ןײטשראפ טוג ךימ טםלאז

 .״טגאז רע םאװ טשינ ראג

 ןעװעג זיא ׳ןוז ס׳בר רעקסאיפ םעד ,דלאגנײפ עק׳השמ ׳ר

 שטנעמ א ,הקדצ־לעב א ׳ריבג א ,ןדמל רעסיורג א דײ א

 באה ךיא .ןליופ ןיא םיבושח עטסערג יד ןופ ןזעװעג זיא סאװ

 רבחמ רע טאה ןליופ תנידמ ןזאלראפ ןײמ ךאנ זא טרעהעג

 .רוביח ןקיטכיװ רעײז א ןזעװעג

 ןטנאמרעד םעד ןופ רעדורב א ,דלאגנײפ יכדרמ םײח ׳ר

 וצ ןטלעז זיא םאװ ,חקפ א דײ א ןעװעג זיא ,עק׳השמ ׳ר

 .ןפערט

 ׳ה״ע רעטומ ןײמ ןופ רעדורב א ׳רעקוצרענאק לדנעמ ׳ר

 תרות״ םעד ׳דיסח רענילבול א ,דימתמ א ,םכח דימלת א דײ א

 ךיוא .הפ לעב טנאקעג רע טאה ״קידצ ירפ״ םעד ןוא ״תמא

 רעניזדאר ןופ ״תורהט ירדס״ ןיא טנרעלעג דימת רע טאה

 רע טנרעל םאװ ראפ טגערפעג לאמא םיא באה ךיא .ןיבר

 — טרעפטנעעג רע טאה — דײ רעד״ .״תורהט ירדס״ אקוד

 ןיא ׳דײ רעד טא ךיוא .״ןענרעל טוג קיטכיר טנאקעג טאה

 .םשה שודיק לע טנערבראפ ןראװעג זיא ׳ןראי רעקיצכא ענײז

 .ד״יה

 ןופ םעדײא ןא ,ה״ע גרעבצנימ ליטאמ ׳ר רבח רעביל ץימ

 ׳הרות ןב רעקראטש א ,ריבג א דײ א .טנעמאיד עקלארשי ׳ר

 ןיא ןקנאב ךיוא ׳ןטפעשעג עטסערג יד ןופ טאהעג ׳ןםחי א

 ןעװ .ןילרעב ץיק רימ וצ ןעמוק טפא רעײז טגעלפ רע .ןליופ

 ש״מי םרעלטיה ןופ ביוהנא ןיא דנאלשטײד טזאלראפ באה ךיא

 ןוא ןליופ ןזאלראפ לאז רע ןטעבעג םיא ךיא באה ,הלשממ

 ביוא :ןזעװעג זיא רעפטנע ץיז .ךײרקנארם ןײק ןעמוקטימ

 ךימ ךיא ליװ ׳ןעמוקמוא הלילח לאז םוטנדײ עשיליופ סאד

 ןעמוקעגמוא זיא רע זא ,טרעהעג באה ךיא .ןעװעטאר טשינ

 .ךורב ורבז יהי .דנאלםור ןיא

 ,םיובלעפא ךינעה ׳ר ,יקםװאלאיזד ףםױ ׳ר ׳ס׳חנ ל׳השמ ׳ר

 ןוא ׳עקלארשי ןוא דוד רעדירב ענײז ,רעקוצרענאק רכשי ׳ר

 ןא ןזעװעג זיא ךיז ראפ דײ רעדעי םאװ ןדײ רעטנזיוט ךאנ

 דוה םעד ןפאשעג ןבאה ןעמאזוצ עלא ןוא טײקלדײא ןופ רצוא

 .לארשי תראפתבש

 ןזעװעג ןענעז םיליכשמ יד ןוא םינדמל יד ראנ טשינ רעבא

 יד וליפא .״ןונבלה יזרא״ ןפורנא ײז ןעק ןעמ םאװ ׳יד ןופ

 ׳רעדנוזאב רעדעי ׳ןזעװעג ךיוא ןענעז ןדײ עטסארפ עכאפנײא

 ־נײפ ׳טײקכעלרע טימ לופ ׳רעצרעה ענעדלאג טימ ןשטנעמ

 .שידײ קידתמא ןוא טײק

 ןעמאנ ןײז .רעטסוש א ׳ןדײ ןכאפגײא ןא ןענאמרעד ליװ ךיא

 ןטעברא וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .ןילג לשרעה ןזעװעג זיא

 עכלעװ ׳הליהק רעשידיי רעטשרע רעד ןיא ןעמאזוצ םיא טימ

 רעלעיציפא רעד .טײצ רעגעי ןיא טריזינאגרא באה ךיא

 זיא בוטש־הליהק יד .״ענימג״ עשידײ יד ןזעװעג זיא ןעמאנ

 .שרדמה תיב ןטםארפ םעד ןופ תונכש ןיא ןזעװעג

 טימ בוטש־הליהק ןיא קידנעײז גאט־קראמ א ןיא לאמא

 רעטצנעפ םעד ךרוד ןעעזרעד רימ ןבאה ׳ה״ע ןילג לשרעה ׳ר

 ךעלרעמאי טאה דײ רעד .ןדײ א ןגאלש םיוג עכעלטע יװ

 ןײז ךיז ןופ ןפראװעגפארא ךײלג טאה לשרעה ׳ר .ןגירשעג

 ןגאלשעג טאה רע .סאג רעד ףיוא םיורא לענש ןוא עטאפאק

 זיא רע ןעװ .ןדײ םעד ןזעװעג ליצמ ןוא חצר תוכמ םיוג יד

 יװ ןעעזרעד ךיא באה בוטש־הליהק ןיא קירוצ ןעמוקעגנײרא

 ךיא באה רענעקארשרעד א .פאק ןופ קראטש םיא טקיטולב סע

 ־לארשי ׳ר ןפור ןפיול טלאװעג באה ןוא דלאװעג א טכאמעג

 ־סיוא טאה — דטשינ טפיול ׳טשינ טײרש״ .אפור עשטיא

 לאז ךיא ׳עשט׳מהרבא וטסליװ םאװ״ — לשרעה ׳ר ןפורעג

 ־ראפ טשינ טולב לסיבא ןוא םיוג ןגאלש ׳ןדײ א ןעװעטאר

 ״? ןריל

 ןוא רעכאפנײא ןא טדערעג טאה קילײה ןוא שידײ יוזא

 .קינלעימכ ןיא רעטסוש רעשידײ רעטסארפ

 ןבײרשאב וצ טגיט ןוא ריפאפ טלעפעגםיוא רעכיז טלאװ םע

 .קינלעימכ ןופ םישודק ענעמוקעגמוא יד ןגעװ תוגורכז עלא

 ןופ ךשמה א ןעמענ טעװ סע זא ,רעכיז ןוא ראלק זיא םנײא

 ןעיצרעד וצ ץיז הכוז טעװ קלאפ עשידײ םאד זיב תורוד ךם א

 יד טימ אקוד טשינ ןטםעמראפ ןענאק ךיז ןלאז םאװ ,ןדײ

 .קינלעימב ןופ רעטסוש ןכאפנײא םעד טימ וליפא ראנ םינבר

 ־עגמוא עלא ןגעװ ןגאז רימ ןענאק ץלאטש סיורג טימ

 .״!םישודק םלוכ ,םירובג םלוכ ׳םיבוהא םלוכ״ :ענעמוק



 קינלעימכ זיב ״לעימכ״ ןופ / במאד השמ
 (ןאדנאל)

 במאר ירשמ

 רעדלעװ טימ טײק יד ןגיוצעג אד ךיז טאה ,לאמא ׳לאמא

 עקנאלש ןםקאװעג לאמא ןבאה אד .״ץײרק ןקילײה״ ןופ

 לאמא אד טאה׳ם .םעזאירעב עסײװ־לדײא ,םעבמעד ׳םענםאס

 עדליװ ערעדנא ןוא ,ףלעװ ׳םיריזח עדליװ טימ טלביװשעג

 יד ןופ ןוא םורא ןגיוצעג ךיז ןבאה ךעלגרעב ענײלק .תױח

 םעד ןבענ .לכײט ןײלק א טלאװקעגסיורא טאה ךעלגרעב

 ןפאה ןםקאװעג טאה׳ם וװ ,לפרעד ןײלק א ןעװעג זיא לבײט

 םיצירפ יד ןבאה םאד .(לעימכ — שיליופ ףיוא)

 ־םיוא ןפאה םעד טצונעג ,ליוױשזדאר ,יקצערוג ,יקםניאט

 ,״דיעמ״ קנארטעג ןלאנאיצאנ ןשיליופ ןרעײט םעד ןטעבראוצ

 ןופ ןשײלפ יד ןםעפא ןכאג ןעקנורטעגוצ ןבאה םיצירפ םאװ

 לפרעד םאד .ןזאה עדליװ רעדא ,םיריזח־דלאװ ענעגנאפעג יד

 ןבאה עכלעװ ,םיצירפ יד ראפ טעבראעג טאה םירעיופ

 עקאט זיא .ןצאלאפ ערעײז טאהעג לכײט ןרעביא — רעכעה

 ץאלאפ רעד לאמא.ןעװעג דלאװגנאל לקנאי ןופ זיוהטאר סאד

 עיבארכ רעד לאמא טניװועג ןבאה םע וװ ,לעימכ לפרעד ןופ

 ־עגנײא ןבאה ןדײ יד ןעװ .םיצירפ ערעדנא ןוא יקםניאט

 ןעײרעבראג ןעיוב ןביוהעגנא ײז ןבאה ,רעהא טרעדנאװ

 טיובעג ךיז ןבאה זײװקיצנײא ןוא ,לכײט םענײלק םעד ײב

 םאװ ךיז טאה לעימכ לפרעד םאד זא יוזא. ,ןלימ־רעםאװ

 יד ןדנוװשראפ זײװקיצנײא ןענעז םע .טרעםערגראפ לאמ א

 ףראד םעד וצ זיב טעה שזא םעבמעד ןוא סענסאס עקנאלש

 ערעדנא טיובעג ךיז ןבאה םורא זיוהטאר ןבענ .װאקדאלש

 רעד טמעראפעג ךיז טאה םעד ןופ ןוא ,דאר א ןיא רעזײה

 ׳ןדײ רעמ ןעמוקעג ןענעז םע זא, .קראמ־טאטש רעםיורג

 ,תורוחם ענעדישראפ טימ ןעמארק רעמ טנפעעג ןעמ טאה

 .קינלעימכ — לטעטש א ןראװעג זיא לעימכ לפרעד סאד זיב

 .לעפ רענעטכױ טימ ןקעמש וצ ןביוהעגנא אד ןיוש טאה סע

 א ןעװעג ןיוש זיא׳ם ,טפאלקעג שילאכנאלעמ ןבאה ןלימ יד

 םע טענאװ ןופ ,ײרעיורב־ריב רעד ןופ ןעמיוק־םקירבאפ

 םורא יוזא .ןפאה ןוא ריב קידעכאק טימ טקעמשעג טאה

 ־עגנא ןענעז םע ,ןשטנעמ רעמ ןראװעג טקיטפעשאב ןענעז

 .םעלאגעלאב ,םרעדײנש ,םרעטסוש ,םרעקעב רעמ ןעמוק

 טימ יקצינלעימכ ןאמאטא רעד ןלאפעגנא לאמא זיא אד

 םאד .טנערבעג ,טכאמעג־בורח ,טעװעבארעג ,ןקאזאק ענײז

 ןוא ימ רעשידיי קנאדא טלקיװטנא שירפ ךיז טאה לטעטש

 טרישראמכרודא ןבאה אד .םירחוס עשידײ ןופ טײקיאעפ

 ןעװעג ןענעז אד ליױז ,חרזמ ףיוא קעװא ,תולײח סנאעלאפאנ

 ־פיורא ךיז ןבאה ןדײ ליפ .ברעמ ןוא חרזמ ןופ ןגעװצײרק יד

 רעמ ךיז טאה לטעטש סאד ,רעבײר ןראװעג ,טעבראעג

 ףיוא ןראפעג ןענעז םרעטסוש ןוא סרעדײנש .טיובעגפיוא

 א טיובעגפיוא ךיז טאה׳ם .טכאמעג טוג ,ןעלדנאה ןדיראי

 ןבאה קינלעימכ לטעטש סאד .שרדמה תיב א ןוא לוש ענײש

 ןסקאװעג זיא רחסמ רעד ןוא ןדײ רעמ טניוװאב זײװכעלסיב

 .הכאלמ יד ךיוא יוזא ןוא .גאט וצ גאט ןופ

 שרעדנא .קינלעימכ ןיא ןבעל םאד ןעװעג זיא ןדישראפ

 םע .םיריבג יד שרעדנא ,תוכאלמ־ילעב יד טבעלעג ןבאה

 ־סגנודליב עסיורג ןײק ןעװעג טשינ לאמנײק אד ןעגעז

 ןײז טקישעג טאה עטאט רעמורפ רעד רעבא ,ןטלאטשנא

 םעד ןופ טא ןוא ,שרדמה תיב ןיא םעד ךאנ ,רדח ןיא ןוז

 שרדמה תיב ןיא .ןטנעגילעטניא יד םיורא ןענעז שרדמה תיב

 יד ןופ ליפ רעבא ,ארמג׳תױנשמ טנרעלעג עקאט ןעמ טאה

 םװאלאקאם ןזעלעג טײהרעגעטלאהאב ןבאה סעקינשרדמ־תיב

 םעטאפאק עגנאל יד רעטנוא ןטלאהאב רעדא ״הריפצה״

 .רעכיב ערעדנאןוא קרעװ םניקםגעלאמס ,״קיטע״ סאזאניפש

 .םרענעש ,םרעםעב ,םרעכעה םעפע וצ טקעװעג ײז טאה׳ס

 עכלעזא ןעמוקעגסיורא שרדמה תיב םעד ןופ עקאט ןעגעז

 ־ליז םהרבא ,רעקוצרענאק רכשי יװ ןטנעגילעטניא ענײפ

 יד ןפאשעג עקאט ןבאה ײז .ןאמרעקוצ לטאמ ,גרעברעג

 ןבאה םעד ךאנ .קינלעימכ ןיא עיצאזינאגרא עשיטםינױצ

 רמושה רעד יװ ,םעיצאזינאגרא ערעדנא ןפאשעג ךיז

 לאמא םאװ ןבאה׳ס .ןױצ ילעופ עקניל ןוא עטכער ,ריעצה

 טקריװעג םאד טאה ליפ ,ןעײטראפ יד טלקיװטנא ךיז רעמ

 טנגױ רעטסעב רעד ןופ לײװ ,קנאדעג ןשיטסינױצ םעד ראפ

 .ןרעינאיפ עטשרע סלא לארשי־ץרא ןײק קעװא ךם א ןענעז

 .ןבעל םאד ןדישראפ ,ןשטנעמ יד ןעװעג ןעגעז ןדישראפ

 טאה טנגױ יד .ריבג םעד ןעװעג אנקמ טאה רעמערא רעד

 ,טבילעג ךיז טאה ןעמ .ןעײטראפ ןיא םנטסרעמ טכארבראפ

 .ערעסעב יד ,עכײר יד ,ענײש יד ןעװעג אנקמ ,ןטארראפ

 ןיא םענעי ײב ךיז טוט סע סאװ ,טםוװעג ץלא טאה ןעמ

 טאה ןעמ .םעגירטניא ,ןדעראב וצ טאהעג ביל טאה ןעמ ,בוטש

 1נאה רעדעי ןוא ןטיױוצ םעד ראפ רענײא טמעשעג ךיז

 .ןעמענוצ ןבעגעג ןעמ טאה טפא .ןטײװצ םעד טנעקעג

 היח לקנעי ןפורעג םיא ןעמ טאה ,לקנעי ןסײהעג טאה רענײא

 רענײא זיא .הרש היח ןםײהעג טאה רעטומ יד לײװ .ס׳הרש

 ,רעדײנש בקעי ןפורעג םיא ןעמ טאה ,רעדײנש א ןעװעג

 יוזא ,עלאגעלאב לפאק ,ראלאטם םײח ,רעטסוש לװײפ רעדא

 .טנײמ ןעמ ןעמעװ טםוװעג ןיוש ןעמ טאה

 חיר א — חיר ןשיפיצעפס ריא טאהעג טאה קינלעימכ

 ■ןעײרעבראג ךס א ןעװעג ןענעז םע לײװ ,רעדעל ענעטכױ ןופ

 םולאד השמ ,ײרעבראג ם׳כענעה ,ײרעבראג םריאמ לדנעמ יװ

 עלא יד .״םעקישטגאפאי״ יד ןופ ײרעבראג יד ,ײרעבראג
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 ׳לכײט םעד ײב ןעװעג ןעבעז ײרעױרב־ריב יד ןוא ןעײרעבראג

 .רעסאװ ןטימ קעװא טזומעג טאה ץומש יד ליױו

 ןדידוטש רעדניק ערעײז טקישעג ןבאה םיריבג יד ןופ לים

 ןראװעג לײט ןעגעז םיריבג יד ןופ ז טעטש ערעםערג יד ןיא

 .ןשטנעמ עמערא

 ־רעטנוא סעלאגעלאב עלא טעמכ ןענעז טײצ רעד טימ

 יװ ןטלעז .םעסקאט ׳םאטיוא ןעמוקעגגא ןענעז׳ם .ןעגנאגעג

 ןײז טימ עלאגעלאב ןשיטםירעטקאראכ םעד ןעזעג טאה ןעמ

 זיא קראמ ןטימ ןיא .דראב עטעשאלפעצ ןוא םינפ טיור

 טימ עיצגאטם־ןםובאטיוא ענרעדאמ א ןראװעג טלעטשעגפיוא

 ליפ ןראפעגכרודא ןענעז׳ם ןוא גנוטכײלאב רעשירטקעלע

 ־קיצנײא טאה לטעטש םאד .םנגאװ־טםאל ׳םאטיוא ׳םעסקאט

 ןענעז םעיצאטם־ןיזגעב יד .ןפמאל־טפאנ יד טרידיװקיל זײװ

 ׳אניק א ןראװעג טנפעעג זיא׳ס זא .ןטכױלאב ןעװעג ןיוש

 עאלב ,עטיור טימ ןטכיולאב קראטש ןעװעג עמאלקער יד זיא

 זײװכעלםיב טאה קינלעימכ לטעטש ענײלק סאד .ךעלפמעל

 א ןופ טײקכעלגעמ א טימ רעסערג ןרעװ וצ ןביוהעגנא

 ןבלעז םעד ןעמוקעגנא ןענעז ןעגנוטײצ .טאטש ערעסערג

 .גאט ןטפגיפ ׳ןטרעפ ןדעי לאמא יװ טשינ ׳גאט

 לטעטש ןקילאט םעד ןיא ןדײ יד טבעלעג ןבאה יוזא

 ןופ ןטײצ יד טגיז ןראי רעטרעדגוה ןופ ךשמ ןיא קינלעימכ

 טגאיעג .רעלטיה ררוצ םעד זיב יקצינלעימכ ןאמאטא םעד

 ׳טכאמעגכרודא ןטײצ ערעװש ׳ברעמ ןופ טגאיעג ׳חרזמ ןופ

 ײרד ןעגנאהעג טאה ןעמ וװ ׳ןעמארגאפ ,ןקאזאק ׳תומחלמ

 ןשיטימעסיטנא םעד ןופ רעיוט ןפיוא ןדײ עקידלושמוא

 עקידלושמוא יױוצ ןםאשעג ןבאה ןקאילאפ װו ׳טנעיער

 ןיא עטמאאב יד ןוא בצק םײח ןופ רעטכאט יד ׳ךעלדײמ

 .רעבײרש לאיחי ןופ רעטכאט יד ׳טארטםיגאמ ןשיטאטש

 ןיא דײרפ ןופ ןצילב טצילבעגנײרא ךיוא ןבאה טפא

 ׳געװ רעװאלדיש ןפיוא טריצאפש טאה טנגױ יד ןעװ .לטעטש

 ׳רעדיל־רעטעברא .ןעגנאזעג עכעלײרפ טרעהעג ןעמ טאה

 יװ ׳עשראװ ןופ רעטאעט א ןעמוקעג זיא טפא .רעדיל־ןױצ

 ןבאה םאװ ,רעבײרש ׳ןטעאפ רעדא ,עפורט סװאקרוט יד

 טנגױ יד .לאז־רעשעלרעײפ ןיא ןעגנוזעלראפ ןטלאהעג

 ײז .ןלאקאל־ײטראפ יד ןיא םנטסרעמ ׳טלמאזראפ ךיז טאה

 ןקיזיר םעד ײב עביל עקיבײא ןריוװשעג ׳טבילראפ ךיז ןבאה

 ןםקאװעג טאה סאװ ,םיוב ןװאבמעד ןשיטנאמאר ןקנאלש

 •עקיעלאק רעד ןבענ ׳טאטש רעד רעטניה ראי טנזיוט רשפא

 ׳ןקאהעצ טראטעג טשינ םיא טאה ןעמ ,םיוב רעמאזנײא ןא

 רעד ןופ ענאקיא יד םיא ףיוא ןעגנאהעג טאה םע ליױו

 ןופ גנוטארםיוא רעד ראפ טקגופ רעבא .״איראמ רעקילײה״

 ןופ ןלאפעגמוא ןײלא םיוב רעד זיא ןדײ עקידלטעטש יד

 ־לטעטש םעד ףיוא לאבמים א יװ ׳םערוטש־טכאג ןקראטש א

 .ןברוח ןקיד

 יד רעביא .ןעײנש עפיט טימ ךרודא ןענעז םרעטניװ

 יד ןופ ןעגנאלק עכעלקילג יד טרעהעג ןעמ טאה ןעײםאש

 ןופ יװ ׳ײנש ןיא טעפירקםעג ליטש ןבאה םאװ ,םנטילש

 רעדניק .ךעלדנרעטש־ײנש ענעטנאלירב טנײשעג ןבאה סנטײװ

 זא ,תופשכמ ןגעװ םעדנעגעל ׳תױשעמ טלײצרעד ךיז ןבאה

 ףלעװצ ךאנ זא ןוא ,טעשארטם לוש רעשיטאטש רעד ןבענ

 סעדעי .לסעג־לוש סאד ןײגוצכרודא הנכס א זיא רעגײז א

 טניוװעג טאה סאװ לגוק יכדרמ זא ,טםוװעג טאה דגיק

 עטכעלש ןגעק תועמק ןפיוקראפ וצ טאה םלוע־תיב ןטלא ןבענ

 יד רעביא הטילש א טאה בר־טאטש רעד זא ןוא ,תומולח

 טימ םאג־לוש יד ךרודא לאמ ײרד טײג רע ןעװ ,תוחור עזײב

 .ןקעטש ןגנאל ןײז ןוא שמש ץיז

 .ןעמוקעג זיא גנילירפ רעד ןעװ טנײשעגפיוא טאה דײרפ

 רעדניק .תוצמ ןקאב וצ טײרגעג ךיז ןעמ טאה םירופ ךאנ

 טאה ועמ ,ךעלםינ טימ ריט רעדעי ראפ טליפשעג ךיז ןבאה

 עקירעדינ יד טכלאקעג טאה ןעמ ׳בוטש ןיא ץלא טרעטפולעג

 םידמלמ .חםפ בילוצ ץלא — ןביטש יד טעװעלאמעג ,םעקזײה

 ןעגנידנא ןלאז ײז םיטאבעלאב־טאטש יד וצ ןעמוקעג ןענעז

 יד .גנילירפ טימ טקעמשעג טאה םע ,רעדניק ערעײז יד ײב

 םערבאלעדגאק ערעײז טײרפשעצ ןבאה רעמײב־ןאטשאק

 ןיא ןימשאי ,זעב רעד טילבעג טאה םע ,ץכעילב עםײװ

 ןופ ןליב עליטש םאד טרעהעג טאה ןעמ .ןטראג םיקםװאנילאמ

 ןופ ןקעמ עשילאכנאלעמ םאד טרעהעג טאה ןעמ ,טנוה ס׳חלג

 םאכע טרעהעג טאה ןעמ ,םעקנאל עשיטאטש יד ףיוא יק יד

 ןעװעג זיא ליטש ןוא .רעדלעפ יד ףיוא ןעגנאזעג־יאמ יד ןופ

 .ןטנװא יד ןיא םעבאשז יד ןופ ןקאװק עלאטנעמיטגעם םאד

 יד ןופ ןעגנאזעג־ןלירג יד ןעװעג ןענעז קירעיורט ןוא

 ־ניג יד ןלאפעג ןענעז ןעיסא ןיא .ןעײרעקעב עשיטאטש

 סעד טימ טקעמשעג טאה םרעלעק יד ןופ ,רעטעלב ענעדלאג

 שזאיגירעטאק שיבײל טאה אד .םענראב ,לפע ןופ חיר

 וצ טײרגעג טאה ןעמ .רעטניװ םעד ףיוא ןטסביוא ןטלאהעג

 לאז׳ם ,ךעמ־דלאװ ןקאפנײרא טימ רעטצנעפ עלעפאט ןכאמ

 םאד טרעהעג טאה ןעמ ן ײנש רעדא טניװ ןײק ןײרא טשינ

 הכונח ן״סעינראשאפ״ יד ןיא זדנעג רעטנזיוט ןופ ןשיור

 ןבאה יוזא ״אי .חםפ ףיוא ץלאמש טזאלעגסיוא ןעמ טאה

 סע זיב ןראי רעטרעדגוה קינלעימכ ןיא ןדײ יד טבעלעג

 ,טרעטעמשעצ ץלא ןוא ןשטײד עשירעדרעמ יד ןעמוקעג ןענעז

 .טקעמעגפא ,טעטכינראפ
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 (קראי־ױנ)

 טראװ-ריפנײרא

 ןריובעג ,ץנימ (סיראמ) רעמיל השמ זיא ןעמאנ ץימ
 .רעדניק 9 ןופ רעטסגנײ רעד ;קינלעימכ ןיא ןגיוצרעד ןוא

 ןוא בקעי םהרבא ןעװעג ןענעז ןרעטלע ענײמ ןופ ןעמענ יד
 בקעי םהרבא ןפורעג ןעמ טאה רעטאפ ןײמ .לדנימ
 עלהרש־לדגימ ןפורעג ןעמ טאה רעטומ ןײמ .״בצק־לבלעק״
 ענײמ .רעטכאט סעטיאבג רעד עלהרש רעדא םמאבײה יד
 .קינלעימכ ןופ ןעמאטש םעדײז־רעטלע ןוא סעדײז ,ןרעטלע

 ־םיורא ירפרעדניא באב־העשת ,דניק א םלא ךאנ קנעדעג ךיא
 ערעײז קידנעמענטימ ןעגנאגעג ןדײ ןענעז לוש ןופ קידנעײג
 םעײנ םוצ ךעלדרעװש ענרעצליה טימ טרוגעגנא ךעלגנײ
 ןײמ ךימ טאה םלוע־תיב ןפיוא קידנעמוקפיורא .םלוע־תיב
 ןופ םירבק יד טכוזעגפיוא ,טנאה רעד ײב ןטלאהעג רעטאפ
 לבאנק ןפראװעג באה ךיא ןוא סעדײז תורוד עכעלטע ענײמ
 ךעלדרעװש ענרעצליה ענײמ טקעטשעגנײרא ןוא ײז ףיוא

 .תובצמ יד ןבעל

 ןײק ןעװעג טשינ זיא עקטאי םרעטאפ ןײמ ןופ הםנרפ יד
 ״דסנרפ רעד ןיא רעטאפ ןײמ ןפלעהוצסיורא ידכ .ענעבױהעג
 ־דײמ ענעםקאװרעד טימ ןענרעל ןביוהעגנא רעטומ ןײמ טאה
 ־םימי יד ןעמוקעג ןענעז סע ןעװ .רודיס ןופ ירבע ןגאז ךעל
 טימ ןעמונראפ קראטש ןײז רעטומ ןײמ ןיוש טגעלפ ,םיארונ
 ־ןעניב םענײר ןופ ןכאמ טגעלפ יז םאװ ,טכיל־רופיכ םױ יד
 עלעטעצ א טפעלקעגנא ןעװעג זיא טכיל ןדעי ףיוא .סקאװ

 .רעלעטשאב םעד ןופ ןעמאנ םעד טימ

 — רעטומ עביל ןײמ גנילצולפ טבראטש ,1896 ראי ןיא

 ךימ טמענ רעטסעװש עטצלע ןײמ .ראי 49 ןופ רעטלע ןיא
 ןײמ וצ זיב ריא ײב בײלב ךיא .ץלעק ןײק ךיז וצ טלאמאד
 טימ ךיא םוק םערא ןרעטנוא לקעז־ןיליפת א טימ .הוצמ־רב
 ךורב םעד טגאז רעטאפ רעד .שרדמה־תיב ןיא רעטאפ ןײמ
 תילכת ןגעװ רימ ײב טגערפ רע ןוא ...ינרטפש

 ןײמ טאה טײצ רעבלעז רעד ןיא י הכאלמ א ןענרעל רשפא
 טימ טארײהעג טאה רעטאפ ןײמ) לאװאק חםפ רעדורבפיטש
 קעװא ךיא ןיב ,לגנײ־ןרעל א ןיא טקיטיונעג ךיז (רעטומ ןײז
 .ןעמונעגרעביא לענש רעײז סע באה ךיא .ךאפ םאד ןענרעל

 ןענישאמ־טכיל ןעװעג זיא טעטילאיצעפם םרעלדנעהנײלק חספ
 ןוא־טכיל ןטנאקאב ןופ ןעמוקעג ןענעז ןעגנולעטשאב יד ןוא
 ־ילעב עשידײ ךס א ןכלעװ ײב ,שטיװאקװעל טנאקירבאפ־ףײז
 טשינ לאמנײק טאה ץילא חםפ .הסנרפ טאהעג ןבאה תוכאלמ
 •אלק־טשרע םלא .טעברא עקסלאװאק ערעװש יד טעבראעג

 עשינכעט עטםנײפ יד טריפעגםיוא רע טאה ןאמכאם רעקיס

 ץנימ רעזײל השמ

 ־רעסאװ ,ןקירבאפ־רעדעל רעקינלעימכ ראפ טעברא־ןענישאמ
 טאה םאװ ,םײח רעדורב רענעגײא ןײז ראנ .װ.א.א ןפמילפ
 ־טכיל ןעיוב ןיא טנאקעג טאה הכאלמ יד טנרעלעג םיא ײב

 .ןרירוקנאק םיא טימ ןענישאמ

 ןענרעל וצ ךיז ןביוהעגנא באה ךיא ןעװ ,1899 ראי םעד ןיא
 חספ ןעװ .טעברא טימ ןפראװראפ ןעװעג חםפ זיא ,הכאלמ יד
 ־טראװטנאראפ רעד ןבילבעג ךיא ןיב ,עשראװ ןײק קעײא זיא
 וצ ןעמונעגנא באה׳כ ,קירבאפ רעצנאג רעד ראפ רעכעל
 ־ראג ראפ םירישכמ ענעדישראפ טכאמעג ,ןפמילפ ןטכירראפ
 עטסאבעלאב ןײמ זא יוזא — ןטעברא ערעדנא ןוא סרעב
 ןײמ ןופ ךאװ עדעי לבור עכעלטע ןעמוקאב טאה לרעמעט
 טשינ ריא לאז רע זא ןחספ וצ ןבירשעג עקאט טאה יז .טעברא
 א ךאװ עדעי טגידראפ רעזײל־השמ לײװ״ טלעג ןײק ןקיש
 טסנעק ראפרעד ...ןעמעלא ראפ גונעג זיא סע זא ,לעבור ראפ

 ״...ןעמוקמײהא טםעװ וד ןעװ ,שובלמ א םעפע ןפיוק םיא
 ךאנ ראי עטשרע םאד ץלעיק ןיא קידנעײז 1902 ראי ןיא
 רעד ןכארבעגסיוא זיא ,לגנײ־ןרעל םלא גנואײרפאב ןײמ
 עםיורג א טאהעג טאה ץלעיק .גירק רעשינאפאי־שיםור
 ־עברא יד .ןטםילאיצאס עשיליופ ,.ס.פ.פ יד ,ײטראפ־רעטעברא
 ,טעברא־ןפאלקש א טעבראעג ךאנ ןבאה קינלעימכ ןיא רעט

 ־וצ־תבש ךיוא ןוא טכאנ רעד ןיא טעפש זיב סגאטראפ ןופ
 עקימורא עלא טריזינאגרא טאה ץלעיק .סגאטראפ זיב טכאנ
 ןריזינאגרא וצ ,לרוג רעד ןלאפעג רימ ףיוא זיא ,ךעלטעטש
 ןיא טכאנ־וצ־תבש ןופ טעברא יד ןפאשפא ראפ ףמאק א

 .קינלעימכ

 ןוא תבש א ףיוא קינלעימכ ןײק פארא לאמנײא ךיא םוק
 עלא ךיז ןפערט רימ זא ,ןלעזעג־רעדײנש עלא ןםיװ זאל ךיא
 זיולב ,קראמ ןיא עלא ןעמוק רימ •קראמ ןיא בירעמ ךאנ
 ,ןאמדוג םעימעכ לאומש ןעװעג זיא םאד ,טלעפעג טאה רענײא
 ןעמוקעג זיא ןעמ ןעװ .זנאג המלש ײב טעבראעג טאה סאװ
 רענײק טאה ,ןלאומש ןפורםיורא זנאג המלש ןופ זיוה םוצ
 טשינ רענײק טאה רימ טימ ךיוא .ץיגנײרא טלאװעג טשינ

 .ץירא ןײלא ךיא ןיב ,ןײגטימ טלאװעג

 ךיילג ײג ״י ךאװ עטוג א.גאז ,זנאג המלש וצ ןײרא םוק ךיא

 ףיוא ןםיורד ןיא ןטראװ עלא זא םיא גאז ןוא ,ןלאומש וצ וצ
 ףראד ןטלאפ םעד זא ,רע טרעפטנע .ץיגסיורא לאז רע םיא
 םענ ןוא ןישאמ רעד וצ וצ־ײג ךיא .ןגראמ ףיוא ״ץירפ״רעד
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 קינלימח יאצױ ןוגרא ןופ טנעױזערפךרע .קראי־ױנ ןיא ןײראפ־טײלסדנאל ןופ טנעדיזערפ ׳ץנימ רעזײל השמ

 :סטכער ףיוא םקניל ןופ .י ,רפ ןײז טימ ךוזאב ןײז תעב ,ביבא־לת ןיא עמאנפיוא ןא ףיוא ,לארשי ןיא

 ןמלז ,רעקוצרענאק קודצ ,רעגנוא ןמלק ,יורפ ס׳טנעמאיד לרעב ,(לרעטכעט ם׳נאמײנ המלש) הירורב ,יורכ ןוא

 ץנימ ,רעלדנעהנסקא ןורהא ,ענדאגיװ םהרבא ,שטיװעלשעיצ לארשי ,ןהכ־גרעבנײוו לםעפ ,גרעבנטאר לשראה

 .סקופ יכדרמ ,רעלדנעהנײלק םײח ,ראש יורפ ,םקופ

 רימ ףיוא טאה זנאג המלש .לדער ןופ לקעסאפ םאד רעטגורא

 באה ךיא .ץלאה רעקיטש ןעיורפ יד ןוא ,רעש א טפאכעג

 עטשרע ןײמ ןעװעג זיא סאד .בוטש יד ןזאלראפ טזומעג

 ,ןלעזעג־רעדײנש רעקינלעימכ ערעזדנוא טימ גגוראפרעד

 ...םאבעלאב םעד טנידעג ײרטעג יוזא ןבאה םאװ

 ןיא טקילײטאב ךיז ךיא באה 1906 ןוא 1905 ןראי יד ןיא

 ןעיוב ןפלאהעג .עשראװ ןיא עיצולאװער רעםיורג רעד

 ןיא פעק טקאהעג ןבאה ןקאזאק יד יװ ןעזעג ןוא ןדאקיראב

 יד ןעװעג ןענעז םאד .עשראװי ןיא ךאװטימ ןקיטולב םעד

 1907 ןוא 1906 ןוא .1905 ןופ עיצולאװער רעד ךאנ ןעײװכאנ

 .דנאלםור ןוא ןליופ ןיא םעמרוט עלא ןראװעג טליפעגנא ןענעז

 ןיב ךיא .םירבח עטסעב ענײמ ןראװעג ןעמונעגוצ ןענעז סע

 .טריטסערא טשינ ךימ טאה ןעמ ,לזמ־רב א ןעװעג

 ־פאטם ןיא וױזירפ םוצ ךיז ךיא לעטש 1907 רעבאטקא ןיא

 ןלעטשוצ ךיז ףראד ךיא ןוא רעמונ ןסיורג א םיורא יצ ךיא .ץינ

 .םיריוטקאד יד ןופ טכוזרעטנוא ןרעװ וצ םורא ךאװ א ןיא

 זומ׳כ זא ,עטכעלש ןענעז ןײצ עטשרעביוא ענײמ יװ תױה

 ןעיולב א ןעמוקאב רעכיז ךאד ךיא לעװ ,עטאלפ א ןגארט

 ןיא טקישעג ךימ ןבאה טאיװאפ ןופ םיריוטקאד יד .טעליב

 ענעי ןוא םיריוטקאד ערעדנא וצ ץלעיק ןיא, עינרעבוג רעד

 ...עגאלק־םטכירעג א רעטנוא ןלעטש וצ ךימ ןסאלשאב ןבאה

 ןלאז ײז ןראװעג טכאמעג לעיצעפס ןענעז ןײצ ענײמ זא

 טאדלאם א וצ ןבעגעגרעביא ךימ טאה ןעמ .ןעזםיוא טכעלש

 רעצלעיק רעד ןיא טריפעגקעװא ךײלג ךימ טאה רע ןוא

 .עיצואאק ףיוא ןעמונעגםיורא ךימ ןבאה רעדירב ענײמ .עמרוט

 ןראװעג טײרפאב ןיב׳כ ,ןטוג םוצ טזאלעגסיוא ךיז טאה ץלא

 .טעליב ןעיולב א ףיוא

 ־גוא ןופ עטאנ רעדורב ןײמ רימ טבײרש טײצנשיװצ ןיא

 ןײש א ןבאמ ןענעק טראד ךיא לעװ ךאפ ןײמ טימ זא ןראג

 רעצלעק ןײמ טימ ךיז ךיא ןגעזעג ,1908 רעבאטקא ןיא ...ןבעל

 ךיז ,קינלעימכ ןײק לאמ ןטצעל םוצ ןײרא ראפ ןוא ״דחפשמ

 .רעטאפ ןײמ טימ ןעז

 .טכאנ ןעװעג ןיוש זיא ,קינלעימכ ןײק ןעמוקעגנא ןיב׳כ ןעװ

 ןײמ לײװ ,געװ רעקסוב םוצ רעטנענ ןײז וצ טכוזעג באה ךיא

 רע .װענעשטאפ ןוא ץינפאטם ךרוד ןײז טפראדעג טאה עזײר

 ראפ ךיז טגאלקאב רע .טרעצעגפא קראטש ןעזעגסיוא טאה

 .לעבור עכעלטע ןבעגעג םיא באה ךיא .הסנרפ ןײק אטשינ :רימ

 :קידנגאז ןעמענ טלאװעג טשינ טלעג םאד רעבא טאה רע

 טאה ןעמ לפיװ זיא געװ ןטײװ א טראפ ןעמ זא ,דניק ןײמ״

 זא טרעכיזראפ םיא באה ךיא .״גונעג טשינ זיא טלעג ךיז ײב

 רימ ךיא באה ןצראה ןיא .רימ טימ טלעג גונעג באה ךיא

 ־אהעגפיוא טסאה ,רעטאפ רעמירא ןײמ :טכארטעג ײברעד

 טלעטשעגסיוא וטזיב רעטלע רעד ףיוא ןוא רעדניק 9 טעװעד

 .ץראה םאד טמעלקראפ רימ טאה םע .טיורב־לטעב וצ

 ןעמונעגסיורא ךיא באה ׳טארטםיגאמ ןיא ,װעגעשטאפ ןיא

 טנגעג רענעי ןיא .ץענערג רעד וצ ןראפעג ןוא סאפ ןבלאה ןײמ

 רעזדנוא טימ ןענעז רימ ןוא ,רעטניװ רעלופ ןעװעג ןיוש זיא

 .לםײװ ענעריורפראפ יד ןראפעגרעבירא רופ
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 רימ טימ זיא רע ,ןיזוק ןײמ ןעזעג ךיא באה םנגראמוצ

 טלעג ןײמ באה ךיא וװ קנאב רעשיטאטש א ןיא ןעגנאגעג

 ־יפאפ ןײא ץוחא ׳ןענארק עשיכײרטםע ףיוא טלסקעװעגםיוא

 א ףיוק ךיא .טנײה ךאנ אד רימ ײב זיא םאװי ,לבור־5 רענער

 ןײק ןעמוקעגנא .ץינערג רעשיראגנוא רעד וצ זיב טעליב

 טײרפעג רעײז ךיז ןירעגעװש ןוא רעדורב ןײמ ןבאה ןראגנוא

 .רימ טימ

 ךײלג ךיא באה ץלאקשימ ןיא קידנעײז געט עכעלטע ךאג

 ןיא רעטעפש ,רעםאלש עשידײ ײב תליחת ,טעברא ןעמוקאב

 ןעזעג באה ךיא .ןראגנוא ןיא ןקירבאפ עטםערג יד ןופ ענײא

 /עיוב וצ טראד ןסאלשאב באה ןוא רימ ראפ טפנוקוצ עטוג א

 טימ ךיא באה ,טסוגיוא ןט־13 םעד ,1909 ראי ןיא .םײה א

 םענעגײא ןא ףיוא ךיא דאמ 1911 ראי ןיא .טארײהעג לזמ

 ־רעװטנאה ןשידײ ןיא דילגטימ א ךיוא רעװ ךיא .טאטשראװ

 .ןםרוק־טנװא ףיוא ׳לענש ךארפש יד ןרעל ךיא .ןײראפ־רעק

 ןיא ןעמאנ ןטוג א םוקאב ךיא •וצ רימ טפלעה יורפ ןײמ

 .םאג־טפיוה רעד ןיא ךיז טניפעג טאטשראװ ןײמ .טאטש

 א רעװ ךיא .ךעלגנײ־ןרעל טימ רעטעברא ןיוש באה ךיא

 סיוא טכערב םע רעבא .ןײאראפ־רעטםײמ םעד ןיא דילגטימ

 .1914 ןופ המחלמ יד

 .באטש־רעטילימ ןופ טקעריד טעברא וליפא םוקאב ךיא

 ןענעז טרעהעגפיוא טאה המחלמ יד יװ לענש יוזא רעבא

 סאד .רעדנעלסיוא ןגעק תוריזג עטכעלש ןראװעג ןבעגעגםיורא

 ןעזעג טשינ באה ךיא .1921 ןוא 1920 ןראי יד ןעװעג ןענעז

 ־רעדנאװ םעד רעדיװ ןעמעג וצ יװ געװםיוא רעדנא ןײק

 ,ןראגנוא ןיא ןעניוװ ראי 13 ךאנ .דנאל ײנ א ןכוז ןוא ןקעטש

 זיא יורפ ןײמ .ןפיוקראפ טאטשראװ ןײמ טזומעג ךיא באה

 .עקירעמא ךאג ןראפ לײװרעד לאז ןײלא ךיא ראנ זא םיכםמ

 רעט־12 רעד ןופ גאט םעד ןיא ןראגנוא אזלא זאלראפ ךיא

 ,ע״רת ןושח ׳כ ןבראטשעג זיא רע) רעטאפ ןײמ ךאנ טײצראי

 1921 רעבמעװאנ ןט־21 םעד .(1909 רעבמעװאנ ןט־4 םעד

 געװ ןפיוא ץלאקשימ טאטש יד טרא־ןיוװ ךײמ ךיא זאלראפ

 ךיא ראפ רעבמעצעד ןטשרע ןיא .דנאלשטײד ,גרובמאה ךאנ

 .״לארעק טנאמ״ ףיש רעד טימ קראי־ױנ ךאנ פא

 ןט־10 םעד ןפאה רעקראי־ױנ ןיא רימ ןעגעז ןעמוקעגנא

 ןעמ טאה ירפ ץנאג םנגראמוצ .טכאנ רעד ףיוא רעבמעצעד

 ,״ןטראג־לםעק״ ןיא טריפעגפא ןפיש ערענעלק טימ זדנוא

 טימ טלופרעביא ןעװעג ןיוש זיא םאװ ,לזדניא םענײלק א ףיוא

 סאװ עטאװק רענעפאשעג ײנ רעד בילוצ .ןטנארגימע עײנ

 עלא ןענעז 1921 ילױ ןטשרע םעד טפארק ןיא ןײרא זיא

 רעדא רעירפ ןעװעג טלעטשעגםיוא ןטנארגימע ענעטלאהראפ

 ןופ ץנעוורעטניא ןא ףיוא .ןרעװ וצ טקישעגקירוצ רעטעפש

 ןט־23 םעד .הריזג יד ןגירשעגפא רעבא ןעמ טאה ״סאיאה״

 ־טםירק יד בילוצ גנידראה טנעדיזערפ רעד טאה רעבמעצעד

 םילע״ ףיוא עטרינרעטניא עלא טריטםענמא תואגח עכעל

 .״דנעלײא

 ןײמ וצ קעװא ךיא ןיב ״דנעלײא־םילע״ ןזאלראפ ןכאג

 ןפיוא .טנערבעג טכיל־תבש יד ךאג ןבאה זיוה ןיא .רעטסעװש

 ,ךוטשיט ןםיױו א טימ טקעדעגרעביא ןעװעג זיא םאװ ,שיט

 ןבאה םאװ ,רעטכײל ענרעבליז עםיורג ײװצ ןענאטשעג ןענעז

 .םײה רעטלא רעד ןופ טכאנוצ־קיטײרפ םעד טנאמרעד

 טעברא ןעמוקאב ךיא באה 1922 ראי ןופ גאט ןטײװצ ןפיוא

 יוזא ...טלעג זענידראפ ןביוהעגנא באה ךיא .רעסאלש סלא

 ־ימאפ ןײמ טנעקעג באה ךיא זיב ראי 5 עצנאג ןעמונעג טאה

 ראפ זא ,ןעזעגנײא טאה יורפ עביל ןײמ .ןעגנערברעבירא עיל

 זיא 1926 רעבמעװאנ ןיא .קירוצ ןײק אטשינ רעמ זיא רימ

 .קראי־ױנ ןײק ןעמוקעגגא עילימאפ ןײמ

 קינלעימכ ןיא עימעדיפע־ערעלאכ יד
 טאה עימעדיפע ןא ןעװ ,1894 ראי ןיא ןעװעג זיא סאד

 יד ייא ךיז םע טאה ןעגנאפעגנא .ןליופ ץנאג טפאכעגמורא

 טאהעג ןיוש ךיז טאה עימעדיפע יד ןעװ .טעטש עסיורג

 ןבעגעג קינלעימכ ןיא ןיוש ןעמ טאה ,ץלעיק ןיא טײרפשראפ

 ןעװ ,ןטלאה ךיז ןלאז רעניוװנײא יד יוזא יװ ,םעיצקורטסניא

 ןעמ טאה רעדײל .קינלעימכ ןפערט ךיוא הלילח לאז םאד

 •ןטראװ טפראדאב טשינ גנאל

 ,הםפ ךאנ ןכאװ ײרד א ,קנעדעג ךיא יװ ,ןעװעג זיא םאד

 ןבאה םע יװ ,ד״נרת ,רמועב־ג״ל ןופ ךאװ יד ,טײצ־הריפם

 עטשרע יד .ערעלאכ רעד ןופ םינמים ןעז ןבױהעגנא ןיוש ךיז

 ײב רעפרעד עקימורא יד ןופ ןעמוקעג ןענעז ןלאפטיוט

 ןבעגעגסיורא טארטםיגאמ רעד טאה טשרע טציא .קינלעימכ

 ןעמונעגנא סאד ןדײ יד ןטלאװ ןטײצ עלאמראנ ןיא .ןלעפאב

 .ב ,םירדח עלא ןזאלרעדנאנופ .א )תוריזג עכעלקערש ראפ

 .ג ,טנכערעגנײרא לוש יד ךיוא ,םישרדמ־יתב עלא ןכאמראפ

 םאװ ,םיתב־ילעב עלא יד .ןעמוקךאפ טשינ טעװ גראט ןײק

 ןיא ןםיגםיוא ךעלאק ןםײה טימ ןלאז ,רעזײה ענעגײא ןבאה

 ןופ לעװש רעד ײב .קאטשניר םעד זיוה רעײז ןופ טנארפ

 .־אבראק טימ ןרעװ ןםאגאב לאז גנוניוװ א ןיא גנאגנײרא

 טשינ .ןשטנעמ טימ ןעמוקוצנעמאזוצ ןדיימסיוא ךיז לאז ןעמ

 ־קורטםגיא עלא יד .ןטײװצ םעד רענײא טנאה יד ןעגנאלרעד

 רעבא טאה ןפלאהעג .ןריפוצכרודא טריבורפ ןעמ טאה םעיצ

 .סיפ יד ןופ ןלאפ ןביוהעגנא ןבאה ןשטנעמ .קינײװ רעײז סאד

 ןעגנערברעטנורא טזאלעג לענש רעד ףיוא טאה טאטש יד

 פענײא ףיוא .ןדײ ןײק טשינ יאדװא ,םיריוטקאד 2 ץלעיק ןופ

 טאה רע לײװ ,דײ א אי זיא רע זא ,טגאזעג וליפא ןעמ טאה

 ןעמ טאה ,ךיא קנעדעג ,םענײא .שטײד רעדא ,שידיי טדערעג

 עטיור טאהעג טאה רע לײװ ,״ראטקאד רעלעג רעד״ ןפורעג

 רערעדנא רעד ןוא ,רעגנערטש א רעײז ןעװעג זיא ןוא ראה

 ,ןקנארק םוצ ןדער טגעלפ רע .ןזאלעגוצ רעמ ןעװעג זיא

 .װ.א.א ,עילימאפ רעד טימ ןסעומשכרודא ךיז

 •טײקפאלש יד טלאמעד טכאמעגטימ באה ןײלא ךיא ךיוא

 ךיא ןיב ,טכאדעג םענײק ראפ טשינ ןוא טכאדעג טנײה טשינ

 ןצנאגניא ןעװעג ךיא ןיב טלא .ןכאװ 6 עצנאג טעב וצ ןגעלעג

 .ראי 8

 א טאהעג טשינ טאה סאװ ,זיוה א ןעװעג טשינ זיא םע

 םרעשטלעפ יד ךיוא ןוא םירוטקאד 2 יד .טעב ןיא ןגיל ןקנארק
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 קידנפיולמורא ,ןראװעג טרעטאמעגםיוא ןענעז קינלעימכ ןופ

 האג ןיא ןפיול ןגעלפ רעדניק ןוא ןעיורפ .זיוה וצ זיוה ןופ

 םײב םיא ןפאכ ,גנולפײװצראפ ןופ ראטקאד םעד ןפור

 ויז טאה רעקנארק רעד וװ ,זיוה םעד וצ םיא ןריפ ןוא טנאה

 ײב לײװ ,ןײג טנעקעג טשינ טיױו רעבא טאה רע .ןענופעג

 זא טראװעג ןוא ןםיורד ןיא ןענאטשעג רעװ זיא זיוה ןדעי

 •ןעמוקגײרא ײז וצ לאז ראטקאד רעד

 ןײז יד ראפ טעװ םע זא ,ןעזעג רעבא ןבאה םיריוטקאד יד

 סע זיא ןאד ,זיוה ןיא ןקנארק ןדעי ןכוזאב וצ ךעלגעממוא

 ךיוא ןלאז עלא ײז זא ,םעילימאפ יד ראפ ראפעג א ךיוא

 טהצע׳עג ןבאה ײז .טײהקנארק רעד ןופ ןרעװ טקעטשעגנא

 ןטימ טדערעג ןבאה ײז .ןלאטיפש עקילײװטײצ ןריפוצנײא

 ־שאר םעד ןפורעג טאה שזטסימרוב רעד ןוא ,שזטםימרוב

 עםיורג ײװצ ןעװעג ןיוש ןענעז ןגראמ ףיוא ןוא להקה

 .ןלאטיפש

 ןעמ טאה לוש יד ךיוא ןוא שרדמ־תיב ןטסארפ םעד ןיא

 ןוא ךעלאק טימ ןסיױוםיוא ,טנעװ יד ןקינײר ןעמונעג ךײלג

 יד ןופ .לאבראק טימ ןסיגםיוא ןוא ןשאװ (עגאלדאפ) סליד יד

 ןעמ טאה ,ןטעב עקיטראפ טאהעג ןבאה םאװ ,סעראלאטס

 ץנאג ,ןטעב ךאנ ןכאמוצ טזאלעג ךיוא ןוא טפיוקעגפא ײז ײב

 ןעמונעג ןעמ טאה יוזא .רעטערב ןופ קילײװטײצ ,עכאפנײא

 ןוא יורטש עשירפ טכארבעג טאה ןעמ .ןטעב יד ןלעטשםיוא

 ־עלאב עכעלגעמראפ יד ןבעגעג ןבאה סנשיק ןוא רעכעלײל יד

 עקאט ,ךיק עײרפ א טנדראעגנײא ךיוא טאה ןעמ .סעטסאב

 רעד וװ ,שרדמ־תיב ןטסארפ םעד ןופ טײז רעטײװצ רעד ןיא

 ןפאשעג ךיוא ךיז ןבאה םע .ןעװעג זיא גנאגנײרא־ןעיורפ

 .רענעמ יא ןעיורפ יא — םילוחה תניל ,םילוח־רוקיב תורבח

 רעד .הלהב עםיורג א טאטש ןיא ןראװעג רעבא זיא םע

 רעבלעװעג יד .טלעטשעגפא שיטאמאטיוא ךיז טאה רעקראפ

 ןעמ .ןקאבעג טשינ ןבאה םרעקעב יד .טכאמעגוצ ךיז ןבאה

 ןשטנעמ .טנידראפ טשינ טאה ןעמ .טעבראעג טשיג טאה

 ׳זיוה ןיא ןזעװעג זיא םאװ ,סאד יװ ,רעמ .טרעגנוהעג ןבאה

 .ןעגנאגעגסיוא ןענעז ןזײפש עלא .ןעמוקאב טשינ ןעמ טאה

 ןטײרגנא עטסאבעלאב עדעי טגעלפ סאד .לפאטראק ץוח א

 ךיוא ךיז ןבאה סעקטאי יד ,ןטײװצ ןזיב טםבראה ןײא ןופ

 וצ שײלפ ןײק טאהעג טשינ ןבאה םיבצק יד .טבאמראפ

 טשינ םירעיופ יד ןבאה תומהב עקידעבעל ןײק לײװ ,ןפיוקראפ

 וצ םאװ ןעװעג טשינ זיא ,ןײרא טאטש ןיא טכארבעג

 ...ןעמעװ ראפ ןעװעג טשיג ךיוא טלאװ ,אי וליפא ןעװ .ןטכעש

 ןיוש ןענעז ןלאטיפש יד םאװ ,עקנארק יד רעסיוא ׳לײװ

 טשינ רענײק טעמכ ןיוש זיא ,ײז טימ טלופעגרעביא ןעװעג

 ןײג טנעקעג ךאנ ןבאה םאװ ,עלא יד .טאטש ןיא ןבילבראפ

 ־טאלש״ ןטנעאנ םעד ןיא ןפאלעצ ךיז ןענעז ,םיפ ערעײז ףיוא

 ןבעל ,ןלײמ ךלהמ א ןגיוצעג ךיז טאה סאװ ״דלאװ רעװאק

 .קםוב ןוא קינלעימכ ןשיװצ געװ

 ־רוטאנ ןוא לארענימ ןופ לטעטש־עשטאד א ןעװעג זיא קםוב

 ןופ ןעמוק וליפא ןעמ טגעלפ קסוב ןײק •רעדעב עמעראװ

 ןוא -טנעאנ יוזא ןעװעג זיא קינלעימכ רעבא .דנאלםור ןטיױו

 םעד ןופ תורצוא־רוטאנ יד ןגעװ טסוװעג קינײװ יוזא ךאד

 דעקינלעימכ יד רעבא ןעקנעדעג ראפרעד ...קםוב עלעטעטש

 ףליה וצ ןעמוקעג ןענעז ןדײ רעקםוב יד יוזא יװ ,ןדײ

 ןופ טעװעטארעגפא ײז ןוא ןטײקפאלש יד ןופ טײצ רעד ןיא

 יד קראטש יװ זא ,ןזיװעגסיורא ךיז טאה סע .טיוט־רגנוה

 ,קיגלעימכ טפאכעגמורא טאהעג ןיוש טאה עימעדיפע־ערעלאכ

 זיא םע .קסוב טכײרגרעד טאהעג טשינ ךאנ רעבא םע טאה

 ןעמעװ טםוװעג טשינ טאה ןעמ ...לאפוצ רענדאמ א ןעװעג

 ןפערט טלאװעג ןבאה ןשטנעמ .םנ ןםיורג םעד ןבײרשוצוצ

 קםוב ליױו ,ראפרעד רשפא — טגאזעג ןעמ טאה ,רעדנוװ םעד

 ןוא ,לאט א ןיא טגיל קינלעימכ ןוא גראב א ףיוא טײטש

 ־כרודא טשינ דלאװ רעװאקטאלש רעד טאה עקאט רשפא

 .ןליצאב־ערעלאכ יד טזאלעג

 ידכ רעבא ,טיורב גונעג ןקאבעג ןבאה ןדײ רעקסוב יד

 ןעמ טאה קינלעימכ ןײק ןעגנערבוצרעבירא טיורב סאד

 גונעג ןעװעג ןענעז תולגע־ילעב .ןרופ ןבאה וצ טכיורבעג

 סאװ ,טײצ רענעי ןיא ןעװעג זיא רענײא רעבא .קינלעימכ ןיא

 רעטיליפש רעד ־טײקסטוג ןײז טימ טנכײצעגסיוא ךיז טאה

 ־םנארט טימ טריפעגנא טאה םאװ ״ד״ע שזאלאמס השמ

 עשראװ ןופ ןוא עשראװ ןײק קינלעימכ ןופ סעיצאטראפ

 .קינלעימכ ןײק תורוחם ןוא ןלאירעטאמ ענעדישראפ טכארבעג

 סאג ןײא ןופ ראפכרוד א. טימ זיוה סיורג א טאהעג טאה רע

 יד ןעװעג ךיוא ןענעז ףיוה טײז ןײא ןופ .רעטײװצ רעד ןיא

 טײו־ רעטײװצ רעד ןופ ןוא דרעפ ליפ יד ראפ םעניאטם יד

 ךיורבעג ןגײא ןײז ראפ ןעגנוניוװ ןענאטשעג ןענעז ףיוה ןופ

 פיא ראפ ןבאה סאװ תולגע־ילעב ןשטנעמ יד ראפ ךיוא ןוא

 דעמיצ םיורג ערטסקע ןא זא ,ךיוא קנעדעג ךיא .טעבראעג

 הרבח רעד ראפ ןבעגעגפא רע טאה גנוניוװ רעםיורג ןײז ןוכ

 ןוא הרות־רפם עגעגײא ןא טאהעג ןבאה סאװ ,תולגע־ילעב

 קנעדעג ךיא .בוט־םױ ןוא תבש ןדעי טנװאדעג טראד טאה ןעמ

 השמ זא טריםאפ טאה סע ןעװ ,רעטעפש ןראי טימ ,ךיוא

 ןעמ ןוא ןראװעג טפאלשראפ קראטש רעײז זיא שזאלאמם

 יאבג רעד טאה ,עשראװ ןײק ןריפרעביא טזומעג םיא טאה

 ־סיורא ןםײהעג קאנרעטםאפ לאכימ תולגע־ילעב הרבח ןופ

 ־רעבירא םאד ןוא שזאלאמם השמ ןופ הרות־רפס יד ןעמענ

 טנװאדעג ןיוש ןעמ טאה ןא ןאד ןופ ןוא לאװאק חםפ וצ ןגארט

 ־געטש רעײז ןעװעג זיא ה״ע רעטאפ ןײמ .לאװאק חספ ײב

 .הליפת־לעב רעקיד

 דעקיטסלאמעד רעד ךיז טאה שזאלאמם השמ םעד וצ טא

 ןײק ןרופ ײרד א ןקישקעװא לאז רע זא ,ןדנאװעג להקה שאר

 שזאלאמם השמ .טיורב ןעגנערב טראד ןופ ןלאז ײז ןוא קםוב

 ןגאװ ןוא דרעפ ןענאפש ןשטנעמ ענײז ןםײהעג ךײלג טאה

 ךיז טימ קידנעמענטימ קםוב ןײק ןראפעגקעװא ירפ ץנאג ןוא

 סאד ןפיוקנײא ןלאז ײז זא ,רעטערטראפ עשילהק ײרד ךיוא

 .טיורב

 .קירוצ ןעװעג ןרופ ײרד יד ןענעז טײצ־גאטימ םורא ןיוש

 ןעװעג זיא סאװ ,טיורב טימ לופ טנדאלעג ןעװעג ןענעז ײז

 ןײז לאז טיורב סאד ידכ ,םעטכאלפ־רעסאװ טימ טקעדאב
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 קידרױוקרעמ .ןגער רעדא טפול רעטכעלש רעד ןופ טצישאב

 ,טיורב םאד ןעגנערב ןראפעג זיא ןעמ ןעװ זא ׳טקאפ רעד זיא

 םעד ןגעװ ןלאז ײז זא ׳תולגע־ילעב יד טגאזעגנא ןעמ טאה

 יד רעבא ןענעז טניוטשרעד יװ .ןדער טשינ םענײק טימ

 ־טאלש םוצ טנעאנ קידנעמוקוצ ןעװ ׳ןעװעג םיחילש עשילהק

 םלוע רעסיורג א ןענאטשעג טראד ןיוש זיא ,דלאװ רעװאק

 ־ןגירשעג ןבאה םאװ רעדניק ךיוא ןוא ןשטנעמ

 !טיורב ,טיורב ,טיורב —

 ןענעז ןוא טלעטשעגפא טשינ ךיז ןבאה תולגע־ילעב יד

 ןיא זיב ןפאלעגכאנ ײז זיא םלוע רעד ןוא ,רעטײװ ןראפענ

 ןיא טלעטשעגפא ךיז ןבאה ןרופ יד ןעװ ןוא .ןײרא טאטש

 •םלוע רעסיורג א ןענאטשעג טראד ןיוש זיא ,קראמ

 ענײז טימ ןעמוקעגםיורא ראזאד רעד זיא לײװרעד

 םע זא ,םלוע ןטלמאזראפ םעד ןקיאוראב וצ ידכ ,סרעבײרש

 ראזאד רעד .םענײא ןדעי ראפ טיורב גונעג אד זיא

 רענײק ףראד טיורב םעד ראפ זא ,טקרעמאב ךיוא טאה

 טיורב םאד טפיוקעג טאה עדנײמעג יד לײװ ,ןלאצאב טשינ

 טראפםנארט רעטשרע רעד זיא יוזא ...עםאק רענעגײא ריא ןופ

 יוזא ןוא טײקנדירפוצ סנדעי וצ ןראװעג טלײטעגםיוא טיורב

 רעדא ײװצ טכײליפ ,קסוב ןופ טיורב רדםכ טכארבעג ןעמ טאה

 רעטײװ■ רעבא טאה עימעדיפע־ערעלאכ יד .ךאװ א לאמ ײרד

 יד .ןלאפ־טױט עכעלטע ןעװעג ןענעז גאט ןדעי .טעװעשובעג

 תוחפשמ יד זא טסײה םאד ׳עכעלטנפע ןעװעג ןענעז סהיװל

 םענעבראטשראפ רעײז ןטײלגאב רעדא ןײגכאנ טנעקעג ןבאה

 ל״ז ךארטש רתםא

 תורבקה תיב םענעראװעג־בורח ןופ תובצמ ענעבילבעג יד ןופ ענײא

 טשינ רעמ ךיוא סאד זיא רעבא רעטעפש .תורבקה־תיב םוצ

 םיא ןעמ טאה ןבראטשעג זיא רענײא ןעװ .ןראװעג טביולרעד

 — גײצטעב םאד ןוא ,הרובק וצ טכארבעג טײהרעליטש

 ...טנערבראפ ןוא טאטש רעד רעטניה ןעמונעגסיורא

 ןיא לײװ ,טכאמ־טאטש רעד ןופ טעברא יד ןעװעג זיא םאד

 ,טארטםיגאמ םעד ןםיװ ןזאל טזומעג ןעמ טאה לאפנטיוט ןדעי

 עלא יד ןבאה ײז .סעשזורטס 2 טקישעג ךיילג טאה סאװ

 ...ןענערבראפ םוצ טריפעגקעװא ןוא לאבראק טימ ןםאגאב ןכאז

 ־תורובק ןקידנעטש ריא טאהעג טאה קינלעימכ טאטש יד

 .תורבקה־תיב םוצ גנאגנײרא םעד ײב טניװועג טאה סאװ ׳ןאמ

 ענײמ ןיא ןפורעג םאד טאה ןעמ יװ ,טרא עטוג עײנ םאד

 רעד .גראב ןקידמאז א ףיוא ןענאטשעג זיא ,ןראי־רעדניק

 ןופ .ףיוהלוש ןטימ טצענערגעג ךיז טאה םלוע־תיב רעטלא

 םענרעצליה א טימ טמיוצעגמורא ןעװעג רע זיא ןטײז ײרד

 ײב טצענערגעג ךיז טאה םאװ ,טײז עטרעפ יד ןוא ןאקראפ

 .רעיומ ענרעגײטש א טלעטשעגפיוא ןעװעג זיא ״עצירמ״ רעד

 טעפארדעגפיורא ךיז ,הרבח ענײלק ,רימ ןבאה לאמ ןײא טשינ

 ןפיול רעלענש טעװ סע רעװ ,טעװעג א ןיא רעיומ םעד ףיוא

 ...ןטנוא רערעדנא רעד יצ ,רעיומ רעד ףיוא ךיא יצ —

 סאװ ׳םלוע־תיב ןטלא.ןפיוא טאהעג רימ ןבאה םעפע ךאנ

 זיא םאד — טריםערעטניאראפ ,רעדניק ענײלק ׳זדנוא טאה

 ןדעי ןעװעג זיא םאװ ,םיוב־טכורפ רעקיזיר רעד ןעװעג

 ײז טאה ןעמ םאװ ,ךעלדנריב ענײלק טימ ןעגנאהאב רעמוז

 רעקיזאד רעד טא .סעקלאזעל שיליופ ףיוא ןפורעג

 ,רימ ןגעלפ ,ףיוה־לוש םוצ טנעאנ רעײז ןענאטשעג זיא םיוב

 ־רעטנורא ןוא טיולפ םעד ןרעטעלקרעבירא ׳הרבח ענײלק

 בילוצ טשינ רימ ןבאה ײז ןופ ןםעגעג .ךעלדנריב יד ןפאלק

 זא ,ןירג רעײז ךאנ ןעװעג ײז ןענעז סנטשרע :םימעט ײװצ

 ןעװעג סע זיא ,לדנעריב אזא ןיא ןםיבעגנײא טאה ןעמ ןעװ

 ןוא .ןכאמ קידעבעל ןטיוט א טנעקעג טאה םע זא ׳רעיוז יוזא

 סאװ ,טכורפ א זא ,ןטלאהעג ,רעדניק ,רימ ןבאה סנטײװצ

 טשינ זדגוא טאה סאד רעבא ׳אמט זיא ׳םיתמ ןשיװצ טםקאװ

 ־רעטנורא ןלאז רימ זא ,ןגינעגראפ םעד ןופ ןטלאהעגקירוצ

 ...םיוב ןופ ךעלדנעריב יד ןפאלק

 ףלאװ עשטיא ןעװעג זיא ןעמאנ ןײז ,ןאמ־תורובק רעד

 םעד ףיוא עקאט ״דחפשמ ןײז טימ טניװועג טאה ׳רעבערג

 ןעװעג זיא זיוה םאד .טרא ןטוג םוצ גנאגנײרא םעד ןיא ,גראב

 ״טרא עטוג״ םאד .םיוצ םײב טראה ןענאטשעג ןוא םנרעצליה א

 זא יוזא ,טנאװ רענרענײטש א טימ טמיוצעגמורא ןעװעג זיא

 םעד ךרוד ראנ ׳גנאגנײרא ןטײװצ ןײק טאהעג טשינ טאה םע

 .טניוװעג טאה רעבערג ףלאװ עשטיא װו ,זיוה

 ײװצ טימ רעמיצ םיורג ןײא ןופ ןענאטשאב זיא הריד יד

 ןופ טנארפ םוצ טקוקעגםיורא ןבאה סאװ ,רעטצנעפ עםיורג

 טראד ןופ .רעמענירב יד ןענאטשעג ךיוא ןענעז םע וװ ׳גראב

 ךיוא ןוא ךיורבעג םענעגײא ןראפ רעסאװ ןפעש ײז ןגעלפ

 ...םיתמ יד ןײז רהטמ ןופ ךיורבעג םעד ראפ

 ןרעדנוזאב א טימ רעמיצ א ךאנ ןעװעג זיא טרעדנוזעגפא

 ףיוא טקוקעגםיורא טאה סאװ ,רעטצנעפ ןײא טימ ,גנאגנײרא
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 .לביטש־תו־מק ןפורעג ןעמ טאה רעמיצ סאד .םירבק יד

 פצונעג טאה ןעמ םאװ ,םירישכמ עלא ןענאטשעג ןענעז ןטראד

 ןפארטעג טאה סע ןעװ ׳ןטײצ עלאמראנ ןיא •״הרהט״ רעד ראפ

 יד ןעמונעג ןענאד ןופ אשידק־הרבח יד ןבאה ;לאפ־טיוט א

 ,ןעױעג זיא רענעבראטשעג רעד וװ ,זיוה םעד וצ םירישכמ

 ,רעבא טײצ־עימעדיפע רעד ןיא .ןאטעג טכער ןײז טראד ןוא

 טאה טאר־טאטש רעד לײװ ,ןאט טנעקעג טשינ סאד ןעמ טאה

 טכײרגרעד ןיוש ןבאה ןלאפ־טיוט יד לײװ ,ןטאבראפ טאהעג

 ...גאט א 15 זיב 12 ןופ

 ועװעג זיא ׳םיא קנעדעג ךיא יװ רעבערג ףלאװ עשטיא

 קיםקיװעג ךיוה ,ןראי עלעטימ יד ןיא ,דײ רעטיובעג קראטש א

 ןזױואב ןיוש ךיז ןבאה םע ןכלעװ ןיא ,לדרעב ץראװש א טימ

 ראפ א טאהעג טאה רע .ךעלמעדעפ ענרעבליז ןוא עםײװ

 טאה ןרבק םלא ןוא ,םיפ עגנאל ןוא טנעה עגנאל עקראטש

 רעקיטציא רעד ןיא .טוג רעײז הכאלמ ןײז טנעקעג רע

 ןײלא רעװש רעײז ןעװעג םיא ראפ רעבא זיא טײצ רערעטיב

 רע םגה ,טעברא רערעװש רערעױהעגמוא רעד טימ ןײגמוא

 ןבאה ןיז ענײז ןוא םינרבק ןדײ ײװצ ךאנ ךיז טימ טאהעג טאה

 ףראד ןעמ זא ,ןעזעגנײא טאה להק ,ןפלאהעגםיורא ךיוא ךיא

 ײװצ יד ןפור טזאלעג להקה־שאר רעד טאה ,ןשטנעמ ךאנ ןבאה

 מילוחה תניל ןוא םילוח רוקיב — תורבח עטנאמרעד־ןביוא

 ךאנ ןפאש וצ טײקידנעװטיונ רעד ףיוא ןזיװעגנא ײז טאה ןוא

 ןלאז רעדילגטימ סנעמעװ /׳הטימ יאשונ״ הרבח א ״דרבח א

 ײז ןפלעה ךיוא ןוא תורבקה־תיב םוצ םיתמ יד ןגארטסיורא

 .ןײו רבקמ

 ןעמונעגנא קיליװײרפ ןבאה ןדײ ײװצ יװ ,קנעדעג ךיא

 ערעײז .טעברא ןײז ןיא רעבערג ףלאװ עשטיא ןפלעהוצסיורא

 יז .שימראב השמ ןוא סולאד השמ ןעװעג ןענעז ןעמענ

 ףלאװ עשטיא ראפ ןראװעג טרעטכײלראפ לסיב א זיא טעברא

 ןטעברא וצ טכיורבעג ץלא ךאנ טאה ןעמ רעבא ,רעבערג

 ןבאה סאװ ,םיתמ עלא יד ןײז רבקמ ןענעק וצ ידכ ,רעװש

 .-.גאמ ןכרוד ןעמוקעגוצ ןוא טכאנ רעד ךרוד ןבילקעגנא ךיז

 .תועובש־ברע ןעמוקעגראפ תא סע םאװ דאזיפע ןא

 ןבאה סאװ ,ןשטנעמ יד ?דלאװ רעװאקטאלש םעד ןבעל

 ןײק .בוט־םױ םוצ טײרגעג ךיז ןבאה ,דלאװ ןיא טניואװעג

 ךאד ןענעז ײז ,ןעװעג טשינ דלאװ ןיא טראד זיא טעברא ךס

 ,זיוה ןדעי ןיא ןאט טגעלפ ןעמ םאװ םעד ןופ רוטפ ןעװעג

 ןגײװצ ענירג טימ בוטש יד ןצופאב ןוא ןשאװ ןוא ןקינײר

 םאװ ,(עגאלדאפ) ליד ןפיוא םערטאט ענירג ןגײלסיוא ןוא

 ־דלאװ יד .ןגראזאב טזומעג ןײלא סאד טאה עילימאפ עדעי

 ־טײצ ערעײז טלעטשעגפיוא טראד ןבאה םאװ ,רעניואװנײא

 ״ירעװש ןײק טאהעג טשינ ךאד ןבאה ,סעקטאלאפ עקילײװ

 ליד רעײז ןוא רעטעלב ןגײװצ ענירג טימ ןצופוצםיוא ןטײק

 ,ךאז ןײא ראנ ...זארג ןכעלריטאנ םעד ןופ ןעװעג ןיוש זיא

 .טױרב ןעװעג זיא ןשטנעמ־דלאװ יד ײב טלעפעג טאה סאװ

 ןוא קעװא ןיוש זיא גאט רעבלאה א ,בוט םױ־ברע זיא סע

 ...אטשינ ךאנ זיא טיורב ןײק

 ןפראר ןרופ ײרד זא ,טםואװעג ןבאה דלאװ ןיא ןדײ יד

 ,ןזיװעגםיורא רעטעפש ךיז טאה םע יװ רעבא ,טיורב ןעגנערב

 ,םירבח ײװצ ךאנ ענײמ טימ ךיא .טקיטעפשראפ ךיז ײז ןבאה

 ןבאה ,טאטש יד ןזאלראפ טשינ ןבאה ןרעטלע ערעזדנוא מאװ

 געװ רעקסוב ןפיוא ןײג ןלעװ רימ זא ,טדערעגפא ךיז ןשיװצ

 ערעזדנוא ןצופוצםיוא רעמײב ןוא םערטאט ענירג ןעגנערב

 ןפיוא ןעמוקעגםיורא ןענעז רימ זא .תועובש דובכל ןעמײה

 :םירבח ענײמ ןופ רענײא פא ךיז טפור ,געװ רעקםוב

 ןלעװ סגעװקירוצ ןוא דלאװ רעװאקטאלש ןיא ןײג רימאל״

 ...״סערטאט ןוא רעמײב יד ןעגנערב ךיוא ןיוש רימ

 ןבאה ,דלאװ םוצ טנעאנ רעײז ןעמוקעג ןיוש ןענעז רימ זא

 ״זטױרב״ :טײרש םלוע רעד יװ ןרעה טנעקעג ןיוש רימ

 קסוב ןײק ןראפעג ירפ ץנאג ןענעז םאװ ,ןרופ ײרד ענעי ןופ

 פאװ ,רופ עטשרע יד ןעװעג סאד זיא ,טיורב םאד ןעגנערב

 ןצײװ טריפעג טאה יז לײװ ,ןײרא טאטש ןיא טלײאעג ךיז טאה

 רעד טאה טסיזמוא .ןלאטיפש יד ןיא עקנארק יד ראפ טיורב

 •הלגע־לעב םעד טײלגאב טאה סאװ ,דײ רעד ,להקה חילש

 יד וא ,רופ יד ןטלאהראפ וצ טשינ םלוע םײב ןטעבעג ךיז

 ןבאה ןלעװ ײז ןוא ןעמוקנא ךײלג ןלעװ ןרופ ײװצ ערעדנא

 טהנעטעג רעבא טאה םלוע רעד ...ןעמעלא ראפ טיורב גונעג

 :םנײז

 זיב ׳טאטש ןיא ןראפ ןזאל טשינ ךײא ןלעװ רימ ,ןײנ״ —

 ״י ןעמוקנא טשינ ןלעװ ןרופ ײװצ ערעדנא יד

 ײװצ יד ןטײװ ןופ ןעז טנעקעג ןיוש ןעמ טאה לײװרעד

 יד וצ ןאטעג זאל א ךיז טאה םלוע רעד ןוא ,ןעמוקנא ןרופ

 ןוא ןרופ יד ןופ רעטנורא ןענעז רעטערטראפ־להק יד .ןרופ

 עטשרע יד זא. ,ןבילבעג זיא סע ןוא טםעומשעגכרודא ךיז ןבאה

 ,טאטש ןיא ןראפנײרא ךײלג לאז טיורב ןםײװ םעד טימ רופ

 ײז ןיא ,ןלאטיפש יד ןיא ןלײטרעדנאנופ טיורב סאד ןוא

 ■ןדײ יד וצ ןרופ 2 ערעײז ןופ טיורב םאד ןלײטסױא ןלעװ

 טעװ ,ןבײלב ךאנרעד טעװ םע ם:אװ .דלאװ ןיא ןעניואװ םאװ

 .טאטש ןיא ןבילבראפ ךאנ ןענעז םאװ-ןדײ יד וצ ןלײטםיוא ןעמ

 ־וקאב ךיוא רימ ןיאה ׳ןעװעג טראד ךיוא ןענעז רימ יװ יװא

 .דײרפ א טימ םײהא ןפאלעג ןוא טיורב א רעדעי ןעמ

 באה ךיא .גאטימ ךאנ ךעלטעפש ןראװעג ןיוש זיא לײװרעד

 ךעלעזײר יד ןפעלקנא ףראד ןעמ זא ,רעטאפ ןײמ טנאמרעד

 ףיוא טרעזײבעג ךיז טאה רעטאפ ןײמ .רעטצנעפ יד ףיוא

 :רימ

 ״? ךעלעזײר ןעניז ןיא טנײה טגיל ןעמעװ״ —

 ןעמ טאה קידנעטש זא ,טגאזעג ןוא טנײװעצ ךיז באה ךיא

 ׳רעטצנעפ יד ףיוא ךעלעזײר יד טפעלקעגנא תועובש ברע

 ?טשינ טנײה םעפע סאװ

 .רוזחמ םעד קגאש ןופ ןעמונעגרעטנורא טאה רעטאפ ןײמ

 :רימ וצ טגאזעג ןוא ,ןענופעג ךיז ןבאה ךעלעזײר יד ואװ

 .״ײברעד טשינ זיא פאק ןײמ — ? ןפעלקנא ײז וטסליװ״ —

 רוזחמ ןופ ךעלעזײר יד ןעמונעגםיורא דײרפ טימ באה ךיא

 ןא ןופ ץכעלסײװ לםיבא רעטומ רעביל ןײמ ײב ןטעבעג ןוא

 יד ןכײרגרעד לאז ךיא זא ידכ .ןפעלק ןעמונעג באה ןוא ײא

 ןלעטשוצ טזומעג ךיא באה רעטצנעפ ןופ ןביוש עטשרעביוא



 202 תונורכז ענײמ — ץנימ רע־ײל השמ 201

 ךיז באה ךיא ...ליומ ןיא םעט רעד טציא ךאנ רימ טגיל םע ־עגנא ןוא טלעטשעגפיוא םיא ףיוא ךיז באה ךיא .שיט םעד

 דעלענש םאװ טלאװעג רעײז באה ךיא .טרעםעבעג ךעלסיב וצ ןײמ טימ ןאטראפ יוזא ןעװעג ןיב ךיא .ךעלעזײר עלא טפעלק

 .ןרעװ טנוזעג טנערבעצ רעװ ךיא זא ,טליפעג טשינ באה ךיא זא ,טעברא

 ןענעז רעלענש םאװ טנוזעג ןרעװ וצ ןשטנואװ ענײמ עלא רימ טאה רעטומ ןײמ .שיט ןפיוא ןלאפעגמוא ןיב ךיא .ץיה ןופ

 עצנאג טעב וצ ןגעלעג ןיב ךיא .ןראװעג םיוקמ טשינ ,רעבא יד ןבעגעג ןוא טעב ןיא טגײלעגנײרא ךימ ,ןאטםיוא ןפלאהעג

 ךיא .זומתב רשע־העבש זיב תועובש־ברע ןופ — ןכאװ 6 ־עגסיוא םעד ךאנ ,רעקוצ לקיטש א ףיוא םעלפארק עטנעימ

 בירעמ החנמ ןופ ןעמוקעג םײהא זיא רעטאפ ןײמ יװ ,קנעדעג ןא ׳טעב ןיא ןבילבעג ןיוש ןיב ךיא ןוא סוטריפש טימ ןביר

 וצ טגאזעג טאה ןוא ,זומתב־רשע־העבש ראפ רעירפ טכאנ א .ערעלאכ רעד ןופ רעטקעטשעגגא

 ־עג טאה יוזא .ןטםאפ טשינ ןעמ טעװ ןגראמ זא רעטומ ןײמ טכאדטאב ךימ טאה ׳ןעמוקעגנײרא ךײלג זיא רעטאפ ןײמ

 רעפיורג רעד בילוצ ןפורםיוא שמש םעד ןאמליס בר רעד ןםײה :טגאזעג ןוא

 רעבירעד לאז ׳טכאװשעגפא יוזא ןענעז ןשטנעמ :עימעדיפע ךיא זא ׳ךיז טכאד רימ .אפור םעד ןפור ףראד ןעמ ׳אי״ —

 .שפנ־חוקפ זיא םאד לײװ ׳ןטםאפ טשינ רענײק ״ןכש א וצ ןײגנײרא אפור לשטיא ןעזעג סאװ ראנ באה

 ןדײ יד ןוא ןכאװ ײרד יד ןעמוקעגרעטנוא ןענעז לײװרעד ןעמוקעגקירוצ ךײלג זיא רעטאפ ןײמ .ןעװעג עקאט זיא יוזא

 רעד ראפ ךיז ןקערש ׳עטגראזראפ םורא ןעײג קינלעימכ ןופ רעטרעװ ראפ א ןגאז זומ ךיא .(גרעבנעשאמ) אפור לשטיאטימ

 ןוא זליופ ץגאג טפאכעגמורא טאה סאװ ׳עימעדיפע־ערעלאכ ןעמ טאה רעטאפ ןײז .אפור ןב אפור א :אפור לשטיא ןגעװ

 יד ןיוש זיא םע .ךאנ טשינ ראג טזאל ןוא קינלעימכ ךיוא ן$ ןעװעג ןיוש זיא אפור לשטיא רעד .אפור עלעסאי ןפורעג

 ךיא .טעב ןקנארק ןײמ ןופ סיורא ןיב ךיא יװ ךאװ עטירד ,לךרעב םיורג ןײש א ׳טעדײלקעג טענ ׳ןײש ׳שטנעמ רערעטלע

 .רעקראטש ךם א ןיוש ךיז ליפ ןיא ןכוזרעטגוא ןעמונעג ךימ טאה רע .ןריושעגוצ לסיב א

 ־מוא ןא ןפאלשעג ךיא ןיב באב־העשת ןופ טכאנ ענעי ןםע ןײק זא ׳טגאזעגנא ןוא טפעצער א ןבירשראפ םעפע טאה

 רעטומ ןײמ זא ׳טכאדעגםױא רימ ךיז טאה סע .רעקיאור עטכאקעגפיוא ןעקנירט וצ זיולב ראנ ׳ןבעג טשינ רימ ןעמ לאז

 ןקאז עזיולב יד ןיא עלעקנעבנסופ םענײלק םעד ףיוא טציז ׳ךיק רעד ןיא ןטעב ןעמ לאז ךיױ יד .ךיױ רעדא ךלימ ׳רעסאװ

 םיורא םעד ןופ טנעײל ןוא טגעה יד ןיא שמוח־שטײט ןטימ ״ןטםארפ״ ןופ טײז רעד ײב טנדראעגנײא ןעװעג זיא סאװ

 םעד טנערבראפ טאה עשרה סוטיט יװ ,לוק קידנענײװ א טימ ךיק יד .ןעװעג זיא גנאגפיורא־ןעיורפ רעד וװ שרדמה־תיב

 ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז םירובג עשידײ יד ןוא ׳שדקמה תיב ׳עקגארק יד ראפ טסניד םוצ ןראװעג טלעטשעג לעיצעפס זיא

 ןענעז סאװ יד ןוא ,רעמיור יד טימ המחלמ רעםיורג רעד לוש ןיא .ןלאטיפש עקילײװטײצ יד ןיא ןגעלעג ןענעז םאװ

 ...ןפאלקשראפ םיור ןײק טריפעגקעװא.ןעמ טאה ,ןבילבעג ןבעל טימ סעטסאבעלאב ןענאטשעג ןענעז שרדמה־תיב םעד ןיא ןוא

 טאה רעטאפ ןײמ ןוא ,ףאלש ןיא טנײװעצ ךיוא ךיז באה ךיא ןבאה ןוא רעכוטראפ עסיױו טימ ׳פאק ןפיוא סעקפוק יד

 ץא ׳ןײװ ךיא םאװ ,רימ ײב טגערפ רע .ןאטעג לםײרט א ךימ ,םילכאמ ענעדישראפ ןעלסעק ענרעפוק עסיורג ןיא טכאקעג

 :םיוא ײרש ךיא ...םאג עצנאג יד טקעמשראפ טאה םע זא

 ־תיב םעד ןענערבראפ טזאלעג ןעמ טאה סאװראפ״ — ׳ךיױ עלעםיש א טכארבעג רימ טאה רעטומ עביל ןײמ זא

 ״? שדקמה .ןדע־ןג םעט ןעװעג םע זיא ,טפוזעג םעד ןופ באה ךיא ןוא

 ל״ז עלעצ החפשמ עטגײװצראפ יך
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 טאה יוזא ׳ףאלש ׳ףאלש״ —:גאז א טיג רעטאפ ןײמ ןוא

 .״החגשה יד טלאװעג

 ־פייוא ויז באה ךיא ןעװ ןוא ןפאלשעגנײא רעדיװ ןיב ךיא

 ןיוש טאה רעטאפ ןײמ .גאט רעסיורג ןעװעג ןיוש זיא ׳טפאכעג

 יד ןופ סגדאל יד ךיוא ןוא ןריט יד טכאמעגפיוא טאהעג

 טכאמעג טײרג ךיז ןוא ןאטעגנא לענש ךיז באה ךיא .רעטצנעפ

 ןענעז רימ ןעװ ׳ןענעװאד םוצ רעטאפ ןײמ טימ ןײגוצטימ

 רעםיורג א ןעװעג טראד ןיוש זיא ׳ףיוה־לוש ןיא ןעמוקעגנא

 ריז ןענעװאד ןכאנ ךײלג ןוא תוניק טגאזעג טאה׳מ .םלוע

 רימ ןבאה געװ ןפיוא .םלוע־תיב םעײנ םוצ ןײג ןעמונעג

 רעװאקטאלש ןופ ןעמוקעג ןענעז סאװ ׳ןדײ ליפ טגגעגאב

 •תובא ערעײז ןופ םירבק יד ןכוזאב וצ דלאװ

 טגײלעגםיוא ןעזעג רימ ןבאה ׳םלוע־תיב ןופ זיוהראפ ןיא

 ־נאװעג עצראװש טימ טקעדעגרעביא ׳םיתמ טימ ןעײר ײװצ

 9 ןוא םטכער ןופ 9 — טלײצעגרעביא ײז באה ךיא .רעט

 .םקניל ןופ

 ןעװעג ןענעז םיתמ 18 :לאצ עטםערג יד ןעװעג זיא סאד

 ןבאה םרעבערג יד ןוא — באב־העשת ןופ טכאנ רעד ןיא

 ׳ןלאפ ךיוא ןעװעג .םירבק 18 ןטײרגוצוצ רעװש טעבראעג

 טאה םאד — רבק ןײא ןיא טגײלעג יױוצ טאה ןעמ ואװ

 טימ רעטאפ א ןבראטשעג ןענעז החפשמ א ןיא ןעװ ׳ןפארטעג

 .רעטכאט א טימ רעטומ א רעדא ׳ןוז א

 ךיז ךיא באה ׳םיתמ תורוש ײװצ יד ןשיװצ קידנעײגכרוד

 ־סיורא םיא באה ׳רעטאפ ןײמ ןא טרעמאלקעג קראטש

 ״ױורבקה־תיב ןופ גנאגסיורא םוצ זיוהראפ םעד ןופ טפוטשעג

 עםיורג טרעהעג ןעמ טאה טרא ןטוג ןפיוא קידנעמוקםיורא

 ־עלאכ יד םאװ ׳תונמלא ןוא םימותי ןופ ׳ןטײז עלא.ןופ תוללי

 זיא םלוע־תיב ןפיוא .עטנעאנ ערעײז ןעמוגעגוצ ײז ײב טאה ער

 ןכוזפױא טנעקעג םיוק טאה ןעמ זא ׳גנערדעג אזא ןראװעג

 ןײמ ןופ רבק םוצ קידנעמוקוצ .תובא ערעזדנוא ןופ םירבק יד

 ל׳רפם א ןופ הליפת א סעפע טגאזעג רעטאפ ןײמ טאה ׳ןדײז

 דובכה תארי טימ ךיא באה ׳ןראװעג קיטראפ זיא רע ןעװ ןוא

 ןוא דײש רעד ןופ לדרעװש םענרעצליה ןײמ ןגיוצעגםיורא

 .מקעטשעגנײא טראד סאד ןוא הבצמ רעד וצ טנעאנ ןעגנאגעגוצ

 טראװ עטצעל סאד ׳טפירשפיוא־תובית־ישאר יד קידנעעזרעד

 רעטאפ ןײמ טגערפעג ךיא באה ה״בצנת הבצמ רעד ףיוא

 יד ןופ תובית־ישאר יד ןענעז םאד .תױתוא יד טײדאב םאװ

 רעד טאה — .״םייחה רורצב הרורצ ושפנ אהת״ רעטרעװ

 רעבא ןבאה ׳רדח ןופ הרבח ענײלק ׳רימ .טגאזעג רעטאפ

 ה ״ ב צ נ ת תובית־ישאר יד ןופ שטײטסיוא םענעגײא ןא טאהעג

 .רעזײה ןעיוב לגיצ ןעמענ עטיוט —

 ןדײר ןדײ יװ ךיא רעה ׳תורבקה־תיב ןופ קידנעײגרעטנורא

 :ךיז ןשיװצ

 םיתמ 18 ׳ןראװעג טרעהעג טשינ ךאנ זיא הפגמ אזא״ —

 — :טםײרטעג טאה דײ רעטיױוצ א ״ול״ר ׳גאט ןײא ןיא

 הפגמ יד זא ןדײ ךײא גאז ךיא .ןבעל ׳י״ח הירטמגב זיא 18״

 ״ו ןלעטשפא ךיז טעװ

 .טנעה עטגײלראפ טימ ןםעזעג טשינ להק זיא ןגעװטםעדנופ

 .גאט א לאמ ײװצ םיליהת טגאזעג רעטײװ טאה שדוק־ילכ יד

 ןיא קעװא ןענעז םאװ יד וליפא ׳ןדײ עלא זא ׳ןעזעג טאה ןעמ

 ךיוא ךיז להק טאה רעטציא ...םיליהת ןגאז ךיוא ןלאז ׳דלאװ

 עצראװש״ א ׳תורבקה תיב ןפיוא הפוח א ןלעטש ןעמונעג

 רענעםעזראפ־טלא ןא טײרגעגוצ טאהעג ןיוש טאה׳מ •״הפוח

 עקלימ ןעװעג יזזיא׳ראלקקנעדעגךיאביוא .הלותב רעמערא

 ןלטב א ׳רוחב רערעטלע ןא סעפע ןוא רעטכאט סרפום םעד

 זיא ערעלאכ יד ןעװ ׳קיגלעימכ ןײק ןעמוקעג דארג זיא סאװ

 ׳שרדמ־תיב ןיא ןטלאהעגפיוא ךיז טאה רע .ןכארבעגםיוא

 ־עג ןתוחילש ערעדנא ךאג ןוא רעםאװ ןוא ץלאה ןגארטעג

 .ומחנ תבש ןאנ קיטנוז ׳םנגראמוצ ןעװעג זיא סאד .ןעינאג

 ,דרעפ ףיוא רעטײר ײװצ ןזיװאב ךיז ןבאה גאט ןבלאה ךאנ

 פעק יד ףיוא ךעלמײרטש — רעדײלק עשינבר ןיא ןאטעגנא

 ײז .ןדנובעגמורא ןעלטראג טימ ׳סעצעבושז ענעסאלטא טימ

 ךיוה ןוא שרדמ־תיב ןטםארפ םעד ײב טלעטשעגפא ךיז ןבאה

 םאװ ׳ןדײ עקנארק יד ןופ ןעמעג יד ןפורעגסיוא לוק ןפיוא

 ־םיוא ןוא םלאטיפסאה עקילײװטײצ יד ןיא ןענופעג ךיז ןבאה

 הליהק רעד ןופ עקנארק עלא ןלעװ ׳םשה תרזעב״ :ןפורעג

 ״!ןרעװ טנוזעג ׳קינלעימכ השודק

 ךײלג םינבר עטלעטשראפ יד ןבאה ׳הרבח ענײלק ׳רימ

 בצק רעד לדארטס ןועמש ןעװעג זיא רענײא — טנעקרעד

 דעד ׳שזאקורד לאקזחי השמ ןעװעג זיא רעטײװצ רעד ןוא

 ־עגסיוא זא טימ טרעפטנעעג ןבאה רימ .רעדײנש רעקסמאד

 ״זןמא״ :ײרװי,

 ןוא לוש רעד ײב טלמאזראפ ךיז טאה םלוע רעסיורג א

 דעד ןביוהעגנא ךיז טאה ןענאד ןופ לײװ ׳שרדמ־תיב םעד ײב

 ־ראװש״ רעד טימ הנותח יד יװ יוזא .םײחה־תיב םוצ שראמ

 ־רעטנוא עשלהק א ןעװעג זיא םײחה־תיב ןפיוא ״הפוח רעצ

 .םינתוחמ עצנאג יד ןעװעג שדוק־ילכ יד ןענעז ׳גנומענ

 ןוא ןשטנעמ ענײז טימ להקה־שאר רעד ןעמוקעג זיא דלאב

 יד ךיוא .הפוח רעד וצ ןתח םעד ןריפ ןעמונעג טאה ןעמ

 רעטײר ײװצ יד ״דפוח רעד וצ הלכ יד טריפעג ןבאה ןעיורפ

 סיוראפ ןטירעג ןענעז ,םינבר עטלעטשראפ יד ׳דרעפ יד ףיוא

 טריפעג ןבאה םאװ ׳רעריפרעטנוא יד ראפ ץאלפ טכאמעג ןוא

 ״דלכ ןתח

 ־עגוצ ןעװעג ןיוש זיא םײחה־תיב ןפיוא קידנעמוקפיורא

 טאטש רעד ןוא ןעגגאטש 4 ףיוא הפוח עצראװש יד טײרג

 ןטימ ןעװעג טראד ןיוש ךיוא זיא ׳ןאמלים קחצי םהרבא ׳ר ׳בר

 .החנמ ןענעװאד טלעטשעג ךיז טאה ןעמ .ןזח־טאטש ןוא שמש

 בר רעד .הפוח רעד וצ הלכ־ןתח טריםעג ןעמ טאה םעדכאנ

 טגאזעג טאה ןזח רעד ןוא ןישודיק־רדסמ ןעװעג זיא ןײלא

 ןכארבעצ ׳הלכ יד ןעװעג שידקמ טאה ןתח רעד .תוכרב יד

 ״:בוט־לזמ״ :ןפורעגםיוא ןבאה עלא ןוא לזעלג סאד

 םעד ןיא ןעמוקעגנײרא זיא ןעמ ןעװ ׳הפוח רעד ךאנ ןוא

 ׳טניוװעג טאה רעבערג ףלאװ עשטיא ואװ ׳זיוהריפ ןסיורג

 פמאלצילב רעםיורג א ןעגנאהעג טאה םע .קיטכיל ןעװעג זיא

 ןענאטשעג ןענעז ןשיט עגנאל ײװצ ןוא ןקלאב ןופ ןטימ ןיא

 ,רעכעטשיט עםייװ טימ טקעדאב ׳ןטײז עדײב ןופ
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 ״דואקשמ ענעדישראפ טלעטשעגנא ןעװעג ןענעז ןשיט יד ףיוא

 ןוא שדוק־ילב יד ןוא ןתח ןטימ םינתוחמ יד .ןםייבוצוצ ןוא

 ןײא ײב טצעזעגסיוא ךיז ןבאה םיתב־ילעב ענעעזעגנא ךיוא

 ןעמ .שיט ןטײװצ םעד ײב הלכ רעד טימ ןעיורפ יד ןוא שיט

 ןוא הלכ־ןתח וצ בוט לזמ ןשטנוװעג ,םײחל ןעקנורטעג טאה

 ע־נארק עלא וצ המלש־האופר א ןקיש לאז רעטשרעביוא רעד

 ןאד .טשטנעבעג ןוא תוכרב־עבש יד טגאזעג טאה ןעמ ...ןדײ

 .שידק טגאזעג ןבאה םימותי יד ןוא ברעמ טנװאדעג ןעמ טאה

 ןבאה םינתוחמ יד ,ןײגרעדנאנאפ ןעמונעג ךיז טאה םלוע רעד

 .ןרעטלע םהלכ רעד ןופ זיוה ןיא ,הלכ־ןתח טריפעגמײהא

 טימ הנותח א קינלעימכ ןיא טריפעגכרודא ןעמ טאה יוזא טא

 ־פא ידב ״דלוגם א ראפ ,םלוע־תיב ןפיוא הפוח רעצראװש א

 .עימעדיפע־ערעלאכ יד ןלעטשוצ

 ןלײצרעד וצ טאהעג ןדײ רעקינלעימב ןבאה ןראי ךם א ךאנ

 זימ ךיא ןוא .הפוח רעצראװש רעד טימ הלוגם רעד ןגעװ

 עסיורג יד ןעז טנעקעג טאה ןעמ .ןעשעג זיא סנ א זא ,ןבעגוצ

 ־פיוא טעמכ טאה טײקכעלברעטש יד — טאטש ןיא גנורעדנע

 ץא ,ןעמוקעגוצ טשינ ךיוא ןענעז עקנארק עשירפ .טרעהעג

 ןענעז ,ןלאטיפש יד ןיא ןגעלעג ךאנ ןענעז סאװ ׳עקנארק יד

 טנעאנ ןעװעג ןיוש זיא לײװרעד .ןעמוקעג ךיז וצ ךעלםיבוצ

 יד ןקינײרסיוא ןםײהעג טאה להק ןוא ,לולא שדוח שאר וצ

 ־עגנא זיא טעברא יד .טנעװ יד ןםײװםיוא ןוא םישרדמ־יתב

 שרדמה־תיב םעד טלאװעג טאה׳מ לײװ ׳קיטפאהרעביפ ןעגנאג

 .לולא שדוח שאר ןשטנעב טעװ׳מ ןעװ ,תבש ראפ ןטײרגוצ

 זיא יז .טעברא רעמ ךם א טאהעג ןעמ טאה לוש רעד טימ

 םאװ ןדײ יד ןוא .הנשה־שאר ףיוא ןראוועג טײרגעגוצ םיוק

 ,סעילימאפ ערעײז טימ דלאװ ןיא קיליױוטײצ טניוװעג ןבאה

 זײװכעלםיב .ןײרא טאטש ןיא ןעמוקוצקירוצ ןעגנאפעגנא ןבאה

 רעדיװ ןבאה סרעקעב יד .טכאמעגפיוא ןעמארק יד ךיז ןבאה

 ,ךאפ ןײז ײב רעדעי ׳תוכאלמ־ילעב יד ןוא ןקאב ןביוהעגנא

 .ןטעברא ןביוהעגנא קירוצ ןבאה

 יד ךאנ טלעטשעג ךיז טאה םאװ ,קדאמ רעטשרע רעד

 ־יופ יד .קינלעימכ ראפ הכרב א ןעװעג זיא ,ןטײקפאלש

 ענעדישראפ ־ןטוג םעלא ןופ טכארבעגנײרא ןבאה םירע

 ןביר ,ןרעמ ,לפאטראק עײנ ,ןציױו עשיקרעט ,ןטכורפ עשירפ

 זיא םלוע רעד .ןטקודארפ ערעדנא ךם א ךאג ןוא ךאג ןוא

 .טפיוקראפסיוא טוג ךיז טאה ץלא ןוא טרעגנוהעגסיוא ןעװעג

 ןופ ןכאז ןפיוקוצנײא טלעג טאהעג ךיוא ןבאה םירעיופ יד

 ־נײא קירוצ טײקשיתבה־לעב סאד ךיז טאה יוזא ןוא .טאטש

 •ףראד ןוא טאטש ןיא טלעטשעג

 יד טנאמרעד זדנוא ןבאה עכלעװ ,רעצעלפ עקיצנײא יד

 זיא ןעמ ןעוו .םישרדמ־יתב יד ןעוועג ןענעז ,טייהנעגנאגראפ

 דעדא ,ירפרעד ןיא שרדמ־תיב ןיא ןענעװאד ןעמוקעגנײרא

 א זא ןעז טנעקעג ןעמ טאה ,בירעמ־החנימ וצ טכאגראפ

 ןוא רעדניק .םימותי ןענעז םיללפתמ יד ןופ טפלעה ערעסערג

 .שידק ןגאז סאװ ,ענעםקאװרעד

 עיצאנאראק סראצ םעד טרעײפ טאטש יד
 לטעלב א ךאנ ןענעכײצראפ וצ טאהעג טאה 1894 ראי םאד

 ןופ ןעניורק סאד ןעמוקעגראפ זיא ראי םעד ןיא .עטכישעג

 זיא םאד .ןטײװצ םעד יאלאקינ ,דנאלםור ןופ ראצ ןטצעל םעד

 קראמ ןסיורג ןטימ ןיא ,רעבאטקא טאנאמ ןיא ןעמוקעגראפ

 ־נײרא טראד טאה ןעמ ןוא בורג ןפיט א ןבארגעג ןעמ טאה

 .קימעכ א טימ טרימשאב ץאלק ןכיוה ןרעװש א טלעטשעג

 ןעװעג זיא סע זא קישטילג ץאלק םעד טכאמעג טאה סאװ

 ןעמ טאה םאװ וצ .ןפאכוצפיורא םיא ףיוא ךיז ךעלגעממוא

 ־עלקוצפיורא ןטײקירעװש עכלעזא ןכאמ וצ טכיורבעג םאד

 .ײברעד ןעװעג ןענעז ןכאזרוא ײװצ י ץאלק םעד ףיוא ןרעט

 עיצאנאראק יד ןריפכרודא טלאװעג טאה טארטסיגאמ רעד

 1 רעמונ זיא .םלוע ןראפ טנאםערעטניא רעמ ןײז לאז סע

 ־עלקפיורא טעװ סאװ ,םעד ראפ מירפ א טמיטשאב ײז ןבאה

 םעד טרימשאב יוזא ןעמ טאה 2 רעמונ ןוא ׳ץאלק ןפיוא ןרעט

 סאװ יד זא ,ןרעטעלקוצפיורא רעװש יוזא ןײז לאז םע ץאלק

 סע טעװ ■ןשטילגרעטנורא ךיז ןלאז ,ןריבורפ םאד ןלעװ

 .רעטכעלעג ןפורסיורא

 ןטנוא ,קידעפושמ טעבראעגםיוא ןעװעג זיא ץאלק רעד

 ןפיוא ןביוא ץנאג .רעניד ןוא רעניד ץלא רעכעה םאװ ןוא קיד

 ןוא עלעטסעק ןפא ןא טלגאנעגוצ ןעװעג זיא ץאלק ץיפש

 עלעטסעק םעד ןופ לאצ 30 א ײב ,וצ רעטנורא לסיב א

 ןימ אזא פולם םעד ןופ ץײרק ןיא טעבראעגנײרא ןעװעג זיא

 ןופ טראטשעגםיורא טאה סאװ ׳ןזײא ןופ טכאמעג ,לפאטש

 .פולס ןופ ןטײז עדײב

 ןבאה ,ןזײא עבאטש יד ןוא עלעטסעק סאד ,ןכאז יױוצ יד

 ןיא :םעיצקנופ ערעדגוזאב ײװצ ראפ ןעניד וצ טכיורבעג

 עבאטש יד ׳זײרפ רעד ןענופעג ךיז טאה ,ןביוא ,עלעטםעק םעד

 ףיוא ןגירקפיורא ךיז טעװ םאװ ,םעד ראפ ןעװעג זיא ןזײא

 רע זא ,עלעטםעק םעד וצ טנעאנ ,ךיוה רעד ןיא פולס םעד

 ןוא ,ןעורפא לסיבא ןטראד ךיז ידכ ןפאכנא ןענעק ךיז לאז

 .עלעטםעק ןופ ןזײרפ יד ןכײרגרעד ןענעק

 — ןעזראפ ןבאה ןשטנעמ־טארטםיגאמ יד סאװ ,ךאז א ךאנ

 רעד ףיוא ןעמ טאה ,פולם םעד טלעטשעגפיוא טאה ןעמ ןעװ

 יצ ידכ ,קירטש עגנאל עקראטש 3 ןדנובעגנא עבאטש־ןזײא

 טרעװ רע רעדײא פולם םעד רעביא לארטנאק ןבאה ןענעק

 רעטעברא יד ןבאה ןטײז 3 ןופ .בורג םעד ןיא טקיטסעפאב

 ןבאה רעטעברא ערעדנא יד ןוא ןגיוצעגנא קירטש יד ןטלאהעג

 ןײטש לאז רע זא ,טקיטסעפאב ןוא בורג םעד ןטאשראפ

 .קראטש

 טײלגאב ,ץאלפ םוצ ןײג טזאלעג ךיז טאה שזטסימרוב רעד

 ןיא ןטלאהעג ךיוא טאה ײז ןופ רענײא ןוא ,ןשטנעמ ענײז ןופ

 ־אזוצ ךיז זיא ליױורעד .זיירפ םעד ץימ ךיא ,הנתמ יד טנאה

 ײב טגערפ שזטםימרוב רעד ןוא םלוע רעסיורג א ןפאלעגנעמ

 ןוא פולס םעד ףיוא ןכירקפיורא טעװ סע רעװ ,ןשטנעמ ענייז

 יד זא ,םיא ןרעפטנע ןשטנעמ ענײז .זײרפ םעד ןגײלקעװא

 ׳פולם םעד ןלעטשוצפיוא ןעגנודעג ןבאה ײז םאװ ,רעטעברא
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 טאװ ,רענײק אטשינ זיא ײז ןשיװצ זא ,ןשטנעמ ערעטלע ןענײז

 1יאז ןעמ זא ,טע׳הצע׳עג טאה רענײא ןוא .ןאט ןענעק סאד לאז

 ןצפענרעטנוא דיז טעװ סאװ ,רעד זא ,ןפורסיוא ךײלג אד

 יד ןדניברעטנורא ןוא פולם םעד ףיוא ןרעטעלקוצפיורא

 .ןרעװ טניולאב טעװ ,קירטש

 רענײק רעבא לאמאכאנ ןוא לאמאכאנ ןפורעגםיוא טאה׳מ

 א יװ ,ןעמ טעז לאמא טימ .טרא ןופ טרירעג טשיג ךיז טאה

 ןםיורג םעד ךרודא ךיז טפוטש שטנעמ רעקיסקיװעג ןײלק

 ,טאדלאס השעמ ןגיוצעגסיוא ,שטסימרוב םוצ ךײלג ,םלוע

 ,ךיז טעדלעמ ןוא ןרעטש ןײז ףיוא טנאה רעטכער רעד טימ

 ןדניברעטנורא ןוא פולס ןפיוא ןרעטעלקפיורא טעװ רע זא

 •קירטש יד

 ןריפפיוא טרא רעד ןלעפעג קראטש רעײז זיא שטםימרוב םעד

 וד ביוא ,טוג״ — :טגאזעג םיא טאה ןוא ןאמנעגנױ םעד ןופ

 וד רעבא ,ןעניולאב טוג ךיד ךיא לעװ ,ןזײװאב סאד טסעװ

 א ןזיװעג םיא טאה רע — ״סאד ןעמענטימ ריד טימ טזומ

 וטםעװ םאד״ — ,ריפאפ ןיא טלקיװעגנײא ,טעקאפ םענײלק

 סאד לײװ ,לטסעק םענעפא םעד ןיא ןלעטשקעװא ןביוא

 ןרעטעלקפיורא טעװ סאװ ,םענעי ראפ זײרפ רעד ןײז טעװ

 .״ןכײרגרעד עלעטסעק םאד ןוא ׳פולם םעד ףיוא

 טגערפ ןוא טעקאפ םעד רעביא םיא טיג שטסימרוב רעד ןוא

 ןעמ ,דוד סײה ךיא״ :טגאז רע ןוא ״? ןעמאנ ןײד״ :םיא ײב

 ״...קעמלעש דוד ךימ טפור

 ןײז ןיא םורא םאד טדניב ןוא לקעפ סאד אזלא טמענ דוד

 טפאכ ,ײרפ ןײז ןלאז טנעה ענײז ידכ ,קעסאפ רעדא ,לטראג

 טלאה רע .ןרעטעלק ןא טגנאפ ןוא פולם םעד ףיוא ףיורא ךיז

 טנעה יד טימ ןוא פולס םעד ןיא סיפ ענײז טרעמאלקעגמורא

 טרעטעלק ןוא לםיבא טור רע .ןעפארדפיורא ךיז רע טפלעה

 סע זא ,ןײא טעז רע רעבא ,געװ בלאה ןיוש זיא רע .רעטײװ

 .לטסעק סאד ןכײרגרעד וצ ךעלגעממוא ןײז םיא ראפ טעװ

 ןיוש ךיז טליפ רע ןוא ,קישטילג ךעלרעפעג זיא פולם רעד

 קירוצ ךיז טכארטעג וליפא ןיוש טאה רע .טרעטאמעגסיוא

 3 יד רע טעזרעד טונימ רעד ןיא רעבא .ןזאלוצרעטגורא

 ןפ^יעה ךיז ןעק רע זא ,קנאדעג א ןײא םיא טלאפ קירטש

 טפאכ ןוא טנאה ןײא סיוא טקערטש רע ןוא םענײא טימ

 ןפלאהעג טנעה עדײב טימ ךיז רע טאה יוזא .קירטש םעד ןא

 יד טכײרגרעד טאה רע זיב רעכעה לאמא סאװ ,ןעיצפיורא

 .עבאטש ענרעזײא

 דוד .ארוה — ןגירשעג שיטםאיהטנע טאה םלוע רעד

 רענרעהיא רעד ףיוא טצעזעגפיורא ךיז טאה קעמלעש

 ־עגפיורא טעקאפ םעד ןוא טורעגפא לסיבא ךיז טאה ,עבאטש

 ־עגפיוא רע טאה םעד ךאנ .עלעטסעק מענעפא םעד ןיא טלעטש

 ךיז טאה ןײלא רע .ןפראװעגרעטנורא ײז ןוא קירטש יד ןדנוב

 ךיז טאה רע זא ,טײקלענש אזא טימ טשטילגעגרעטנורא

 רע זא ,סיפ יד טימ דרע רעד ןא קראטש ןגאלשעגנא ןטנוא

 ןעמ .ןלעטשוצפיוא ךיז דנאטשמיא ןעװעג טשינ רעמ זיא

 רע ןוא ,אפור לשטיא ןפור טזאלעג טרא ןפיוא ךײלג טאה

 ץפ םיורא זיא םופ ןײז ןופ לכאנק םאד זא ,טקיטעטשאב טאה

 ־רוב רעד .ןראװעג ןלאװשעג ךײלג זיא םופ רעד .ץאלפ

 דוד ןפלעה ןלאז סעשזורטם 2 ןסײהעג ךײלג טאה שטסימ

 זיא גנונידדיו׳ ןײז .אפור לשטיא וצ ןגארטרעבירא ןקעמלעש

 טאהעג טאה ם׳לאכימ ךורב לטאמ וװ לםעג־האמוט ןיא ןעװעג

 ,ןעגנאגעגנא רעטײװ זיא גנורעײפ־עיצאנאראק יד .קנעש ןײז

 רעדעי .פולס ןכיוה םעד טלגנירעגמורא טאה גראװגנױ םאד

 ןביוא זא ,טגאזעג טאה ןעמ .לזמ ןײז ןריבורפ טלאװעג טאה

 שאלפ א ןוא לרעגײז ןרעבליז א טגיל עלעטסעק םעד ןיא

 ,ןטנוא ןופ ןעז טנעקעג עקאט ןעמ טאה שאלפ יד .קאינאק

 ןענאטשעג זיא סאװ ,םלוע רעד .טקוקעגפיורא טאה ןעמ ןעװ

 .טםאפשעג ןוא טגנערבראפ ןײפ ץנאג טאה ,םורא

 ןײז טאהעג טאה ןאמשעל וװ ,קראמ ןיא ,טײז רעד ײב

 ףיוא ןוא ןשיט עגנאל טלעטשעגםיוא ןעװעג ןענעז ,זיוה־טסאג

 ןוא טױרב ,סעקלוב ,למעז ,לגײב — ןסקעבעג טימ ןשיט יד

 ןוא .ןכאז ערעדנא ךאנ ןוא גנירעה ,זעק ,רעטופ ,רעײא ךיוא

 ןוא רעםאװעדאם — טלעפעג טשינ טאה ןעקנירט וצ ךיוא

 ...גונעגרעביא ןעװעג זיא ריב

 עסיורג טײרגעגוצ ןעמ טאה ,טכאנ ןראװעג זיא סע ןעװ

 ־יגאמ רעד .קראמ ןופ ןטײז 4 יד ןיא עלאמם טימ רעסעפ

 ןוא ,ןדניצוצנא עלאמס טימ רעסעפ יד ןליופאב טאה טארטס

 א ןעװעג ךיוא זיא סע .גאטײב יװ ,קיטכיל ןראװעג זיא סע

 טאה רע .רעקעב א ,דמערפ רעד ןופ ןאמרעגנױ רעשידײ

 ןצלאטש ףיוא ןעגנאגעג זיא רע .ןצנוק ענעדישראפ ןזיװעג

 ...קראמ ןרעביא ײז טימ טצנאטעג ךיוא ןוא

 ׳ןכאװ עכעלטע ספיג םעד ןיא ןגעלעג זיא קעמלעש דוד

 רע טאה ,ספיג םעד ןעמונעגרעטנורא םיא טאה ןעמ ןעװ ןוא

 .ןזיױעגסיורא ךיז טאה רעטעפש .ןקעטש א טימ ןײג ןעמונעג

 יקסנילרעב עשיז ןופ החפשמ ױ
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 רעלעפ םעד טימ ןבילבעג זיא רע ןוא רעטנוא טקני׳ד רע זא

 זיא רעפאלקלוש עלענאמ ןעור ,רעטעפש .ןבעל ןצנאג ןײז

 דוד .טרא ןײז ףיוא ןעמונעגפיורא םיא להק טאה ,ןבראטשעג

 ןוא קינלעימכ ןופ רעפאלקלוש רעד ןראװעג זיא קעמלעש

 יד עכלעװ ,תוחפשמ יד וצ ךעלוױרב־הנותח ןגארטעצ ךיוא

 ןופ גנונױלאב א ןעװעג זיא םאד .ןדאלעגנײא ןבאה םינתוחמ

 .עיצאנאראק רעד ןופ גאט ןיא טײקשידלעה ץיז ראפ להק

 סאװ ,רעיוט א ןוא בוריע ןא

 רעגרוברעטעפ ןראפ ןראװעג טלעטשעגפיוא זיא

 ראטאנרעבוג-לארענעג

 טשינ הלילחו םח ןוא חבש םוא ןגארט ןגעמ לאז׳מ ידכ

 ןופ הרבח עקידנעטש א ןפאשעג ךיז טאה ,ןײז תבש ללחמ

 ןעװעג זיא עבאגפױא רעײז .תוכאלמ־ילעב ןוא םיתב־ילעב

 סאװ ,ןטארד יד טסײה םאד ,םיבוריע יד זא ,ןבעג וצ גנוטכא

 וצ טנאװ ןופ ךעלםעג יד ןיא ןגיוצעגסיוא ןראװעג ןענעז

 רעקינלעימכ יד ןופ ליפ .ןסירעגרעביא ןײז טשינ ןלאז ,טנאװ

 ךאנ .םיבוריע הרבח רעד ןיא רעדילגטימ ןראװעג ןענעז ןדײ

 טקישעגםיורא זיא ״דפיםא ןא ןראװעג ןפורעג זיא םע יװ םעד

 װו ,רעצעלפ יד ןטכארטאב וצ עיסימאק א טאטש ןיא ןראװעג

 זא ׳ךיז טאה ןזיװעגסיורא .ןראװעג ןגױצעג זיא בוריע רעד

 טײקטלא ןופ ןםירעגרעביא ןענעז ןטארד ענעגיוצעג יד ןופ ליפ

 עקראטש ,ןטארד עקיד עײנ ןבאה ףראד ןעמ זא ,טםאר ןופ ןוא

 ...ץליהעג ךיוא ןוא סעקעװשט

 םעד ראפ טלעג גונעג טאהעג טשינ טאה הלהק יד יװ ױזא

 .גנולמאז־טלעג א ןכאמ וצ ןםאלשאב הפיםא יד טאה ,קעװצ

 ןעלמאז ןוא טאטש רעד רעביא ןײג ןעמ לאז ךאװ א לאמנײא

 .םיבוריע יד ראפ טלעג

 זיב החונמ ץיק טאהעג טשינ ןבאה םיבוריע הרבח יד

 ךיז ידכ ,הפיםא עקידנעגנירד א ןפורעג ײז ןבאה לאמנײא

 יוזא ןענעק טשינ בוריע םעד לאז׳מ יוזא יװ ןדערוצכרודא

 וצ ןעמוקנא ןפראד טשינ ךיוא לאז׳מ ןוא ןרעטשעצ טכײל

 ץילא רע זא ,םידשח ןעװעג ןענעז סע .רמוש ןשיוג םעד

 זא ןםײה לאז םע ץא ,בוריע םעד ןסײרעביא לאמא ןעק

 .ןאטעג סאד טאה שרעדנא רעצימע

 ןעיוב וצ טגײלעגראפ לאװאק םהרבא טאה הפםא רעד ףיוא

 יד — טאטש ןופ סיורא ןריפ םאװ ,ןםאג 4 יד ףיוא ןרעיוט

 ןוא געװ רעקםוב רעד ,סאג רעװעשטניפ יד ,סאג רעצלעיק

 .געװ רעװעלדיש רעד

 ־סומ םעד טימ ןראװעג קיטראפ זיא לאװאק םהרבא ןעװ

 .םיבוריע הרבח רעד ןופ רעציזראפ ןטימ בר רעד טאה רעט

 עלא ןופ ךעלטנעװ 4 יד טכארטאב שדוק ילכ ןצנאג ןטימ

 םיניד יד ןקוקכאנ טעװ רע זא ,טגאזעג טאה בר רעד .ןטײז

 ןבעג רע טעװ ,ךורע ןחלוש םעד טיול ןײז טעװ םע ביוא ןוא

 .המכסה ןײז

 רעמ ןכאמ וצ ןזיװאב טשינ רעבא טאה לאװאק םהדבא

 ךאנ ךײלג ,1894 ,ראי םעד ןיא לײװ ךעלטנעװ 4 יד יװ

 זיא רע ןוא ,עימעדיפע־ערעלאכ יד ןכארבעגםיוא זיא ,חםפ

 .תונברק עריא ןופ ענײא ןעװעג

 טזאלעג ,קחצי םהרבא ׳ר ,בר רעד טאה םיבוט םױ יד ךאג

 ןוא םיבוריע הרבח רעד ןופ רעציזראפ םעד ךיז וצ ןפור

 פהרבא ןופ טקעיארפ ןטיול בוריע ןפיוא המכםה ץיז ןבעגעג

 ןוא גנולמאזראפ א ןפורעג דלאב טאה הרבח יד .לאװאק

 ןטיול םיבוריע יד ןקיטראפםיוא לאז חםפ זא ,טלדנאהראפ

 רעבא זיא לײװרעד .טכאמעג טאה רעטאפ ןײז סאװ ,רעטםומ

 סאד טױילעג קילײװטײצ טאה םאװ השעמ א ןעמוקעגרעטנוא

 גוריע ןופ םעלבארפ

 ןדײ ײװצ יװ ,ךיא קנעדעג דניק א ןעװעג ןיב ךיא טניז

 רעד רעביא ןײגמורא קיטײרפ רעדא קיטשרענאד ןגעלפ

 ןבאה ײז ראנ יװ .םיבוריע יד ראפ טלעג ןבײלק ןוא טאטש

 רעד ףיוא ןײטש ןבילבעג ןענעז ןוא ריט יד טכאמעגפיוא

 רימ יז ,עבטמ א ןעמונעג רעטומ עביל ןײמ טאה לעװש

 :טגאזעג ןוא טגנאלרעד

 .״ןדײ יד םאד ביג ׳ײג״

 וצ ןפאלעגוצ לענש ןיב ןוא עבטמ יד ןעמונעג באה ךיא

 ײז .לעװש טײז רענעי ףיוא ןענאטשעג ןענעז םאװ ,ןדײ יד

 ,תבש ןטוג א קידנגאז קאב ןיא פינק א ןבעגעג רימ ןבאה

 •קעװא ןענעז ןוא ,גאט ןטוג א רעדא

 טײקצנאג יד ןטיהוצפא שפנ־תריסמ רעד ףיוא טקוקעג טשינ

 אקװד ןוא ,ןפארטעג טפא רעײז רעבא טאה םיבוריע יד ןופ

 ןסירעגרעביא בוריע ןא טראד־אד זיא ,םטכאנ־וצ־קיטײרפ

 ןיא ןפורםיוא ירפ תבש ןעמ טגעלפ לאפ אזא ןיא .ןראװעג

 לײװ ןגארט טשינ ןעמ ראט טנײה זא ,םישרדמ־יתב עלא

 עמײהעג א םעפע .ןראװעג ןסירעגרעביא זיא בוריע ןא

 עילימאפ ןײז טימ לאװאק חספ •טרעטשעצ םיבוריע יד םינפא טאה ״טנאה עצראװש״
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 ןפרר טזאלעג רעטםײמרעגריב רעד טאה גאט א םענײא ןיא

 ,הרישב יד טגאזעגנא םיא ןוא קינלעימכ ןופ להקה שאר םעד

 ןראפכרודא םורא ןכאװ עכעלטע ןיא טעװ קינלעימכ ךרוד זא

 ־הכולמ רענעעזעגנא רעםיורג א קסוב ןײק גרוברעטעפ ןופ

 .םינפ תלבק םענײש א ןכאמ םיא ףראד טאטש יד ןוא ןאמ

 טאה סאװ ,הפסא ןא ןפורעג ךײלג טאה להקה שאר רעד

 יד .רעיוט־ןרע ןא געװ רעקסוב ןפיוא ןלעטשוצפיוא ןםאלשאב

 ןא ראפ ןעניד ךיוא לאז רעיוט םאד ןעװעג ײברעד זיא הנומ

 שינעביולרעד יד ןעמוקאב טאה להקה שאר רעד .בוריע

 .רעיוט םאד ןלטשוצפיוא

 ןםיװ טזאלעג שטםימרוב רעד טאה ךאװ רעטיױוצ רעד ףיוא

 רעד ןא טמוק גאט םעד ןוא םעד ןיא זא ,להקה שאר םעד

 מ*ױע רעסיורג א טאה ׳ירפ ץנאג ,גאט ןטמיטשאב ןיא ,טסאג

 רעד ןופ קידנבײהנא ,געװ ןטײז עדײב ןופ ךיז טלעטשעגםיוא

 זיב סאג־האמוט ןטײז עדײב ןופ קראמ ןרעביא סאג רעצלעק

 .ןענאטשעג זיא רעיוט־ןרע רעד וװ געװ רעקםוב םעד וצ

 עלאקש רעשיטאטש רעד ןופ רערעל רעשיסור־שיליופ רעד

 עשידײ ,רעדניק־עלאקש ענײז טימ ןענאטשעג זיא יקםנישראמ

 ןבאה ךעלדײמ יד .ךעלדײמ ןוא ךעלגנײ עשידײ טשינ ןוא

 ערעײז ןיא ןעמולב ןטלאהעג זוא רעדײלק עםיױו ןגארטעג

 ןיא טלעטשעגסיוא ןענאטשעג ןענעז ךעלגנײ יד .ךעלטנעה

 .ראכ א יװ עפורג א

 ןענעז םידימלת ענײז טימ יקםנישראמ רערעל רעד

 .טארטסיגאמ ןופ טנאנ ,לקראמ םנײלק םעד ןבעל ןענאטשעג

 עטיװס ןײז טימ שטשימרוב רעד ןענאטשעג ךיוא זיא טראד

 ןכעל ,וצ רעטנורא ...רעדײלק עקידבוט םױ יד ןיא זאטעגנא

 ־לעהםיורא ענײז טימ חלג רעד ןענאטשעג זיא /׳האמוט״ רעד

 ,עדנײמעג עשידײ יד ןענאטשעג זיא טצעל םוצ ןוא רעפ

 רעד .געװ רעקםוב ןפיוא רעיוט־ןרע םעד ןופ טנעאנ ץנאג

 זיא׳ם רעכלעװ ףיוא ץאט רענרעבליז א טימ להקה שאר

 קחצי םהרבא ׳ר ,בר רעד ןוא ץלאז טימ טיורב א ןגעלעג

 טנעה יד ןיא הרות רפס א טימ הפוח א רעטנוא ,ל״צז ןאמליס

 ענײש יד טימ שדוק ילכ יד ןענאטשעג ןענעז הפוח רעד םורא

 טײרג ׳עלעפאק עשידײ יד ןוא טאטש ןופ םיטאבעלאב

 .ןמיה ןשיםור םעד ןליפשוצפיוא

 ,זײװגנעל טנאפשעג ,דרעפ עסייוו 4 ןזיװאב ךיז ןבאה דלאב

 רעד ןסעזעג זיא םע רעכלעװ ןיא עטעראק עצראװש א ןוא

 ־לארענעג רעד ןעװעג זיא סאד .יורפ ןײז טימ טסאג רעםיורג

 עטעראק רעטײװצ א ףיוא .גרוברעטעפ ןופ ראטאגרעבוג

 ךיז ןבאה ןשטאק עדײב .רעטײלגאב ענײז ןסעזעג ןענעז

 יהקה־שאר רעד .רעיוט םעד ןופ טײװ טשינ טלעטשעגפא

 רענרעבליז רעד טימ שטאק רעד וצ טרעטנענרעד ךיז טאה

 היות רפס םעד טימ בר רעד .ץלאז ןוא טיורב ןטימ ץאט

 .ןרעטנעענרעד ןעמונעג ךיוא ךיז ןבאה הפוח רעד רעטנוא

 ,טקרעמאב םאד טאה ראטאנרעבוג־לארענעג רעד זא רעבא

 .דובכ רעסיורג וצ א זיא םאד זא ,ןענאטשראפ רע טאה

 םעד ןעגנאגעגנגעקא ןוא שטאק ןופ ןגיטשעגסיורא רע זיא

 .הרות־רפס יד ןאטעג שוק א ןוא טסירגאב םיא טימ ךיז ,בר

 םעד ןליפש ןעמונעג עלעפאק עשידײ יד טאה עגר רעד ןיא

 ןבעגעגפא ןבאה טײל־הכולמ יד .ןמיה ןלאנאיצאנ ןשיםור

 יוזא ןוא ןרעטש ןפיוא טנאה רעטכער רעד טימ ״שטשעשט״

 םעד ךאנ .ןליפש טקידנעעג טאה עלעפאק יד זיב ןענאטשעג

 טקנאדאב ןוא טנגעזעג ראטאנרעבוג־לארענעג רעד ךיז טאה

 םיא ראפ טאה ןעמ םאװ םינפ תלבק םענײש םעד ראפ

 רענײש רעד — ןדירפוצ ןעװעג ןענעז ןדײ ךיוא ,טײרגעגוצ

 .בוריע רערשכ סלא ןעגיד טעװ רעיוט

 ,טקידנעעג ךיז טאה םינפ תלבק רעד יװ רעבא דלאב

 להקה שאר םוצ ןײטשוצ ןעמונעג שטסימרוב רעד טאה

 טאה טעבעג םוש ןײק .רעיוט םעד ןפראװרעדנאנופ לאז ןעמ

 א ןבירשעג וליפא טאה להקה שאר רעד .ןפלאהעג טשינ

 לאז רעיוט סאד ץלעיק ןײק עינרעבוג רעד ןיא עינעשארפ

 יד זא ,רעפטנע ןא ןעמוקעג רעבא זיא ןטראד ןופ .ןבײלב

 טזײװ ...ןטײהנגעלעגנא עלאקאל ןיא טשינ ךיז טשימ עינרבוג

 •עלהריסמ א ןראװעג ןגארטעגרעטנוא זיא׳ס זא ,סיוא

 סא־ז ...עיגילער רעײז ראפ רעיוט סאד ןצונסיוא ןליװ ןדײ זא

 ױזא טאה שטסימרוב רעד םאװ הביס־טפיוה יד ןעװעג זיא

 להקה־שאר רעד .גנורעדאפ ןײז ײב ךיז ןטלאהעג שיגרענע

 ןײלא סאד רע טעװ לײטנגעק ןיא .רעיוט םעד ןרעטשעצ לאז

 .ןסיװ ם׳להקה שאר םעד ןא ,ןאט ןזאל

 ןעװ .סטכאנ־וצ־קיטײרפ א ןיא עקאט ןעשעג זיא סאד

 עשיטאטש יד ןבאה ,ןפאלשעג קאמשעג ןיוש ןענעז ןדײ

 יד טגעזעגרעטנוא ,שטשימרוב ןופ לעפאב ןפיוא ,סעשזורטס

 .רעיוט םיוא ןוא ,סעפולס

 הרבח יד ןפור טזאלעג להקה שאר רעד טאה קיטנוז

 ־קירוצ ןעמ זומ הרירב ןיאב זא לאװאק חספ טימ םיבוריע

 טקידנעראפ עקאט ןענעז םיבוריע יד .ןאלפ ןטלא םוצ ןרעק

 יד טאה ןא טלאמעד ןופ ןוא .ךאװ עבלעז יד ךאנ ןראװעג

 ־פיוא יד ןםאלשעגפיוא טנװא קיטשרענאד ןדעי םיבוריע הרבח

 ןקע ריפ יד ןופ רעזײה עטצעל יד ײב ךעלקנעש עטפאלקעג

 טײרב רעד רעביא םיבוריע יד ןגיוצעגסיוא לענש ףיוא .טאטש

 ןענאטשעג זיא סאג טײז רערעדנא רעד ףיוא ןוא ,סאג רעד ןיפ

 בוריע םעד טנעקעג טאה ןעמ וװ ,קאה א טימ לקיפולם א

 .ןעפעשטוצ

 טלעטשעגנײא ןענעז םיבוריע יד יװ ,ןא טײצ רעד ןופ

 ־יעקינלעימכ יד טאה ,טאטש ןופ ןקע ריפ יד ןיא ןראװעג

 ןגארט טנעקעג טאה׳מ ״דחונמ לםיבא טאהעג םיבוריע הרבח

 .ןופרעד ןטלאהעג טשינ ןבאה רעבא םידיסח יד .תבש םוא

 .זדלאה ןפיוא עלײשטאפ יד ןגארטעג קידנעטש ךאנ ןבאה ײז

 ןופ ךאמפא ןא בילוצ הנותח עטרעטשעצ יד
 םיראמזעלק יד טימ בר רעקינלעימכ

 ןאמליס קחצי םהרבא ׳ר בר רעקינלעימכ רעד טאה לאמנײא

 םעד ,קינלעימכ ןופ קילעשראמ םעד ךיז וצ ןפור טזאלעג ,ל״ז

 :ןושלה הזב טגאזעג םיא וצ טאה ןוא םיראמזעלק יד ןופ שאר

 ליװ ,דײ רעכעלרע ןא טםיב ,בײל ףסױ וד זא ,סײװ ךיא —
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 ןוא רעדניק ענײד ןוא וד זא ,ןגאזוצ רימ טסלאז וד זא ׳ךיא

 דיא זא ,קינלעימכ ןופ םיראמזעלק יד ןענעז סאװ ,ךעלקינײא

 ןלעװ ןלעװ תולותב טימ םירוחב וװ הנותח א וצ ןעמוק טעװ

 .ןליפש טשינ ריא טלאז ,ןעמאזוצ ןצנאט

 ־ראמ בײל ףסױ טרעפטנעעג טאה — וצ סאד גאז ךיא —

 .קילעש

 טעמכ ןענעז ,קינלעימכ ןיא טײצ רענעי ןופ םיראמזעלק יד

 קילעשראמ בײל ףםױ .החפשמ רעםיורג ןײא ןופ ןענאטשאב

 .לדיפ טליפשעג טאה ,ענאם ,ןוז ןײז ,סאב ןפיוא טליפשעג טאה

 ״דנח רעטכאט רעטםטלע ןײז ןופ רעדניק יד ,ךעלקינײא יד

 ןײלא ןוא רעטאפ רעיױ ןעװעג זיא ראמזעלק עלעװלעװ סאוו)

 ־מארט ,לדיפ יװ ,ןטנעמורטםניא ענעדישראפ ףיוא טליפשעג

 זיא ,רעטםטלע רעד לטאנ :ןיז ריפ ענײז — (טענראלק ׳טײפ

 טליפשעג טאה עלעמהרבא .רעליפש־לדיפ רעטוג א ןעװעג

 ־גנײ רעד .קיופ ןפיוא טפאלקעג טאה לארשי ןוא טענראלק

 רע זיא ראפרעד ,גנױ רעײז ןעװעג ךאנ זיא והילא רעטס

 ׳קיזומ ןיא רעלטסניק רעםיורג א ןראװעג רעטעפש רעבא

 טנאקאב לענש זיא ןוא ןיװ ןיא עיראטאװרעםנאק טקידנעעג

 ןבעגעג טאה רע םאװ ןטרעצנאק־אלעשט ענײז ךרוד ןראװעג

 ,עשראװ ,שזדאל ׳ץלעק יװ ,ןליופ ןופ טעטש עםיורג יד ןיא

 לדײמ א טימ טארײהעג טאה רע ,ערעדנא ךאנ ןוא עקארק

 ,ןוז רעקיצנײא ןײז .גנױ ץנאג ןבראטשעג רעבא ,ץלעק ןופ

 ־ארעגפא ךיז טאה םוניהג םרעלטיה טכאמעגטימ טאה םאװ

 .עקירעמא ןיא ךיז טניפעג ןוא טעװעט

 טאה קילעשראמ בײל ףםױ טימ בר ןופ ךערפשעג סאד

 ןענעז ןראי ךם א .לטעטש ןרעביא ןגארטעצ לענש ךיז

 .רשיו רשכ — ןגאז טגעלפ ןעמ יװ ןעװעג זיא ץלא ןוא קעװא

 לשרעה טםניד־רעטילימ ןופ ןעמוקעגמײהא זיא לאמנײא זיב

 ׳ןעװ סאװ רעדײא ןוא ׳שזאמיר לקנאי — ןוז א סכאמלעטס

 .רעטכאט םלעזנעפ עילע — עביל עכאי וצ ןתח א ןראװעג רע זיא

 שיאנת יד ײב ןעװעג ןיב ךיא לײװ טוג סאד קנעדעג ךיא

 א ןעװעג זיא ה״ע רעטומ ןײמ ,הנותח רעד ףיוא ךיוא ןוא

 ןיב ךיא יװ יוזא ץא ,סלעזנעפ עילע עביל ןופ עניזוק עכעלבײל

 ־טימ ךימ ןעמ טאה ,עילימאפ רעד ןיא רעטםגנײ רעד ןעװעג

 ןרעטלע ענײמ עכלעװ וצ תוחמש עלא ףיוא טעמכ ןעמונעג

 הנותה יד שדוח ןכלעװ ןיא יונעג ...ןדאלעגנײא ןעװעג ןענעז

 ךיא ןיב ,ראי םאד רעבא ׳טשינ ךיא קנעדעג ׳ןעמוקעגראפ זיא

 םעד ײב ןעמוקעגראפ זיא הנותח יד .1895 ןעװעג זיא ,רעכיז

 ־אטס ןײז טאהעג טאה רע .רעלאטם לארשי ,רעדורב סנתח

 ׳ףיוה רעדא לםעג םעד ןיא גנוניוװ ןײז טימ ןעמאזוצ עינראל

 גנאגכרוד םעד ןיא רדח ןײז טאהעג טאה דמלמ עלעיש וװ

 .קראמ םענײלק םוצ סאג־לוש ןופ

 ןוא טאטשראװ םעד טקידײלעגםיוא טאה רעלאטם לארשי

 ׳בוטש רעטײװצ רעד ןופ לבעמ סאד ןעמונעגםיורא ךיוא

 וצ טײרגעגוצ ץלא ןוא קנעב עגנאל טימ ןשיט טלעטשעגפיוא

 .הנותח רעד

 טאה ,תונותח עשידײ ײב ךיז טריפ׳ם יװ ״דפוח רעד ךאנ

 זיא סע וװ ,דחױמ רדח א ןיא טריפעגנײרא הלכ־ןתח ןעמ

 ךאנ ןײרא ליומ ןיא ןעמענ וצ םעפע טײרגעגוצ ןעװעג ןיוש

 ךיוא ןוא הלכ־ןתח ןופ גאט־הפוח ןופ תינעת ןרעװש םעד

 ־עגנא םירוחב יד ןבאה לײװרעד ...ךיױ ענעדלאג יד

 ־עגפא רעבא ,טצנאטעג ךיוא ןבאה ךעלדײמ .ןצנאט וצ ןביוה

 ,ץלאװ א רעדא ץנאט־םקלאפ א ןעװעג זיא סאד .טרעדנוז

 ־דיימ טימ ךעלדיימ ןוא םירוחב טימ םירוחב ןצנאט סע תעב

 ןראװעג דימ זיא גראװגנױ זיב הרושכ ןעגנאגולג זיא ץלא .ךעל

 ףיוא ךיז טלעטש רעטעפש .ןעורפא לםיב א טצעזעגוצ ךיז ןוא

 ןעמ טאה ןאמלעטס לאומש ,רעדורב רערעגנױ א סנתח םעד

 טאה רעלאטם א ןעװעג רע זיא ךאפ ןופ שטאכ .ןפורעג םיא

 ־לעטס א ןעװעג זיא רעכלעװ ׳רעטאפ ןײז בילוצ רעבא ןעמ

 לאומש .רעטאפ רעײז ןופ ךאפ ןכאנ ןפורעג רעדניק עלא ,ךאמ

 ןפורעג ײז טאה ןעמ יװ /׳ןעגנױ עליוװ״ יד ןופ ןעװעג ןיוש זיא

 רעסיורג רעד ןיא טעבראעג ןיוש טאה רע ,קינלעימכ ןיא

 טלאװעג טאה רע .רעסעב ךם א טנידראפ ןעמ וװ ׳טאטש

 ךיז ןעק רע ןוא ״רעלאװאק״ א זיא רע זא ׳גראװגנױ ןזײװאב

 ןגנאל א ראפ םיראמזעלק יד ןלאצאב וצ ןײלא ןביולרעד

 אזא ײב ײסראל רעדא רענטוק םיא טפור ןעמ סאװ ,ץנאט

 ןפראד ײז ,טסײה םאד ,ןאזרעפ 16 רעדא 8 לײטנא ןעמענ ץנאט

 ײב טגערפעג טאה רע .ךעלראפ 8 ,ןראפ ןיא ןלעטשסיוא ךיז

 רענטוק םעד ראפ ןלאצנײא ףראד רע לפיװ םיראמזעלק יד

 .לבור רעצנאג א טםאק םע זא ׳טגאזעג םיא ןבאה ײז ןוא ,ץנאט

 ׳םיראמזעלק יד ןופ שאר רעד ןוא לבור א ןבעגעג ײז טאה רע

 לדיפ ןטימ לדײ :רעזרעמ הירא
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 רענרעכעלב רעד ןיא ןפראװעגנײרא עבטמ יד טאה ,בײל־ףסױ

 קעסאפ םענרעדעל א וצ טעפעשטעגוצ ןעװעג זיא םאװ ׳עקשופ

 ,רעמזעלק ןעגנױ םעד ןופ ןעלםקא יד ףיוא ןעגנאהעגנא ןוא

 .קיופ רעד ףיוא טפאלקעג טאה םאװ

 װױא טאהעג טאה ,ןםיװ ןעמ ףראד ,עקשופ ענרעכעלב יד

 ןבילבעג קידנעטש זיא עלעםילש םאד ןוא םאלש־גנעה א ךיז

 זא ,םיראמזעלק יד ןשיװצ ןעװעג זיא ךאמפא אזא .זיוה ןיא

 טשרע ,ךיז טימ ןעמענטימ טשיג רענײק לאז עלעםילש םאד

 -קילעשראמ ןופ זיוה ןיא ןעמאזוצ עלא ןגעלפ הנותח רעד ךאנ

 ןדעי טלײטעצ ןוא ,טלעג סאד טלײצעג ,עקשופ יד ןענעפע

 .קלח ץיז

 .ץנאט םוצ ןלעטשםיוא ןעמונעג ךיז ןבאה ךעלראפ יד ,אזלא

 יוזא ןוא טקאט םוצ ןליפש ןביוהעגנא ןבאה םיראמזעלק יד

 רעמיצ ןטשרע םעד ןיא ןענופעג ךיז ןבאה םיראמזעלק יד יװ

 סאװ ,רעמיצ ןטײװצ ןיא ןעמ טאה ,טצנאטעג ןוא ,ןביוא ץנאג

 טנעקעג טשינ ,רעמיצ ןטשרע ןופ רעסערג ליפ ןעװעג זיא

 יד זא טרפב ,ראפ טמוק טראד סאװ ןעעז טוג

 םעד טלעטשראפ ןבאה ,טצנאטעג טשינ ןבאה םאװ ,טײלעגנױ

 יד זא ,ןעז טשינ לאז ןעמ ידכ ,רעמיצ ןטיױוצ םוצ גנאגנײרא

 ןעשעג זיא אד רעבא .ןעמאזוצ ןצנאט ךעלדײמ ןוא םירוחב

 ןטײװצ םעד ןליפש ןא ןעגנאפ םיראמזעלק יד .לושכמ א

 כשינ ךאנ ןבאה םרעצנעט יד ןוא ץנאט רענטוק םוצ ריפנײרא

 יד ןופ רענײא טאה ,ןרוגיפ עטשרע יד ןצנאטוצםיוא ןזיװאב

 ןגירשעגםיוא ,ץנאט םעד טימ טריפעגנא טאה םאװ ,םירוחב

 יװ יוזא .קיזומ יד ןרעדנע טשינ ןלאז ײז םיראמזעלק יד וצ

 רעטשרע רעד ףיוא טליפשעג טאה םאװ ,ענאס רעמזעלק רעד

 רע זיא ,ליװ רענעי םאװ ןעגאטשראפ טשינ טאה ,לדיפ

 ־רעביא רעמיצ ןטײװצ ןופ גנאגנײרא םוצ רעטגענ ןעגנאגעגוצ

 ןוא קיסקיװעג־ךיוה ןעװעג זיא רע .ליװ רענעי םאװ ןגערפ

 ןבאה םאװ ןשטנעמ יד רעביא ןקוקרעבירא טנעקעג טאה רע

 א טוט רע .רעמיצ ןטײװצ םוצ גנאגנײרא םעד טלעטשראפ

 ךעלדײמ יד טימ ןעמאזוצ ןצנאט םירוחב יד יװ טעז ןוא קוק

 ־פארא טימ .רעמיצ ןטײװצ ןיא ןענופעג טראד ךיז ןבאה סאװ

 ןוא עלעפאק רעד וצ ןעמוקעגקירוצ ענאס זיא ןגיוא עטזאלעג

 טאה רענײק סאװ ,ןושל ןשיראמזעלק ףיוא ןאטעג גאז א םעפע

 טרעהעגפיוא ףכית ןבאה םיראמזעלק יד ...ןעגאטשראפ טשיג

 ןוא המוהמ עסיורגא ןראװעג זיא םרעצנעטידײב .ןליפשוצ

 ־סיורא ןענעז דלאב .ץנאט ןטימ ןיא ןײטש ןבילבעג ןענעז ײז

 יד וצ תונעט טימ רעמיצ ןטײװצ ןופ םירזחב יד ןעמוקעג

 ־רעד ײז טאה בײל־ףםױ .טשינ ןליפש ײז יאמלה םיראמזעלק

 ײז טאה ןוא טשינ ןליפש ײז םאװראפ ךאזרוא יד טרעלק

 םיא ןבאה ײז סאװ ,גנולדנאה רעײז ראפ טרםומעגםיוא

 טםײװ :גנוריפפיוא רעײז טימ טײהנגעלראפ א ןיא טגנערבעג

 ןטימ ךאמפא רעזדנוא ןגעװ קינלעימכ ןיא רענײא רעדעי ךאד

 טימ ןצנאט םירוחב ןעװ ןליפש טשינ ןדאט רימ זא ,בר

 .ךעלדײמ

 טלאצאב ךײא ךאד באה ךיא זלבור ןײמ זיא וװ זיא —

 .טרעזײבעצ ךיז לאומש טאה — זןליפש טלאז ריא זא

 ־אנתב ןליפש ןלעװ רימ ןוא טליפשעג ךאד ןבאה רימ —

 .ןעמאזוצ ךעלדײמ טימ טשינ ןוא רעדנוזאב ןצנאט טעװ ריא זא

 לדיפ יד ןםירעגםיורא טאה לאומש ןוא טראװ א וצ טראװ א

 יד .פאק ןרעביא טגנאלרעד םיא ןוא טנעה סענאס ןופ

 ךיוא ןבאה ײז .ךעלקיטש ףיוא ןראװעג ןכארבעצ זיא לדיפ

 טלעטשראפ בײל־ףםױ ײז טאה ,םאב םעד ןכערבעצ טלאװעג

 רעבא ...טנעה עדײב טימ סאב םעד קידנצישאב געװ םעד

 םיא טאה ןעמ ליױו ,ןבעגעגנײא טשינ םיא ךיז טאה סאד

 א ןראװעג זיא ךײלג ןוא סאב ןטימ ןעמאזוצ טרעדײלשעגמוא

 ןעמ טאה יוזא .רמז־ילכ טימ טשימעגסיוא ליונק־ןשטנעמ

 באה ךיא ןעװ .םאב ןטימ ןעמאזוצ ןבײל ףסױ ףיוא ןטערטעג

 ךיז ןוא ןיױועג א ןיא ןגארבעגםיוא ךיא ןיב ,ןעזעג ץלא סאד

 ןענעז םיראמזעלק עלא .״רעטעפ ןײמ טעגרה ןעמ״ :ןגירשעצ

 ףיוא טליפשעג טאה רעכלעװ ,רענײא ץוח א ןראװעג ןגאלשעצ

 .טלעג ןטימ עקשופ יד ךיז ףיוא ןגארטעג טאה ןוא קיופ רעד

 ךיז םינפא רע טאה ,ראפ טמוק אד םאװ ןעזעג טאה רע

 ראפ יד עװעטאר ׳ןענאדנופ ףיולטנא לארשי :טכארטעג

 ...םנשארג

 טײצ רענעי ןופ ןעגנױ עליוװ רעקינלעימכ יד ןבאה יוזא

 ןא ןטלאה ןלעװ ראפ םיראמזעלק יד טימ ךיז טנכערעגפא

 .בר רעקינלעימכ םעד טימ ךאמפא

 טאה סלעזנעפ עילע עביל הלכ רעד ןופ רעטומ יד ןעװ

 יד טימ ןכארבראפ יז טאה ,ןעמוקעגראפ זיא אד םאװ ןעזעג

 ןרערט טימ ,טעבעג א טימ ןבײל ףםױ וצ ןפאלעגוצ ,טנעד

 טשינ טםראט וד ,בײל ףםױ״ :טגאזעג ןוא ןגיוא יד ןיא

 טשינ טציא וטזיב רימ ײב .החמש םדניק ץימ ןופ ןײגקעװא

 רעכעלבײל ןײמ בײל ףסױ ראנ קילעשראמ רעד בײל ףסױ

 .״החמש םדניק ןײמ וצ טםאג רעביל ןײמ .ןיזוק

 ,דײר יד ןופ טרירעג ןראװעג זיא בײל־ףםױ רעטעפ ןײמ

 טאה ,רעװש רעײז ןעװעג םיא זיא ןגאז וצ ריא סעפע רעבא

 ןרערט יד טשיװעג ךיז ןוא לכיטזאנ ץיז ןעמונעגסיורא רע

 ןופ תחנ ןבאה לאז יז ןשטגוװעג ריא טאה רע .ןגיוא יד ןופ

 װו ןםיורדניא סיורא ןוא טכאנ עטוג א טגאזעג ,רעדניק יד

 .טראװעג םיא ףיוא ןבאה ךעלקינײא יד ןוא ענאם ןוז ןײז

 עטתנתוחמ יד זיא ,הנותח יד טזאלראפ טאה בײל־ףםױ ןעװ

 ןפורםיוא טעװ רעװ — :ץיװעג א ןיא ןכארבעגסיוא עביל

 ? קנאשעג־השרד םאד

 ־ףםױ וצ קעװא םלעזנעפ עילע עביל זיא סנגראמוצ ףיוא

 טאה בײל ףםױ .רכש ןײז ןגארטעגקעװא ןוא זיוה ןיא ןבײל

 ענרעכעלב יד .טלעג סאד ןעמענ וצ טגאזעגפא ךיז רעבא

 טראד עביל טאה ,שיט ןפיוא ןענאטשעג רעבא זיא עקשופ

 וד זא םײװ ךיא״ :טגאזעג ןוא טלעג סאד טפוטשעגנײרא

 זטכירראפ ןפראד ךאד טסעװ ,ןדאש ןסיורג א טאהעג טםאה

 ־צונוצ דיד טלעג סאד טעװ ,סאב םעד ךיוא ןוא ןעלדיפ יד

 ...״ןעמוק

 ־ראפ רעד טא ןגעװ טדערעג לטעטש ןיא ןעמ טאה גנאל

 ,הנותח רעטרעטש



 וראי ערענאיצולאװער יד ויא / סולופ יכדרמ
 (,דווקת־חתפ)

 טאה סאװ ׳ןליופ ןיא טעטש עםיורג ליפ טימ ןעמאזוצ

 רענעי וצ קינלעימכ ךיוא טאה ׳דנאלםור וצ טרעהעג טלאמעד

 ןכאה עכלעװ ׳ןרענאיצולאװער־ןטסילאיצאס עריא טאהעג טײצ

 ראי ןיא עיצולאװער רעד ןופ גאט ןםיורג םוצ טײרגעג ךיז

1905. 

 רעד ־ײז ןופ ןרענאיצולאװער עטשרע יד קנעדעג ךיא

 ׳ןוז ס׳הוח עלײב ןוא סלאקזחי עשטיא ׳עצעװ על׳אבא רעלעג

 לאומש קיזײא ׳יקסװאלאקימ לבײל ׳טארמיצ־קאיל שיבײל

 ןועמש :ןראי ערעטעפש יד ןיא ןוא עשטיא אבא ׳ןוז םלםאי

 .ערעדנא ךאנ ןוא גרעבנערינ אפיל ,(ןשארג ןועמש) םיובנגײפ

 גאט םעניא ןעװעג זיא םאד .טגײה יװ םע קנעדעג ךיא

 א ןעמוקעגנא זיא םע ןעװ ,1905 ןיא עיצולאװער רעד ןופ

 ןענעז רעטעברא עלא .ץלעק ןופ טםילאיצאס א ׳טאגעלעד

 ־יעד רעטניה גניטימ ןרענאיצולאװער א ףיוא ןראװעג ןפורעג

 םיורג טימ טאה טאגעלעד רעד .ארוג־אםיל רעד ףיוא ׳טאטש

 טעברא יד ןלעטשפא ׳קײרטש םעגײמעגלא םוצ ןפורעג םאטאפ

 .ןקירבאפ יד ןיא ןוא תוכאלמ ילעב ןופ ןטאטשראװ יד ןיא

 טאה עכלעװ עפורג א ןראװעג טריזינאגרא זיא ץאלפ ןפיוא

 ־עגלא ןגעװ םולשאב םעד ןריפםיוא ראפ ןגראז טכיורבעג

 ׳טקידנעראפ ךיז טאה גניטי׳נ רעד ןעװ .קײרטש 'םענײמ

 ערענאיצולאװער קידנעגניז טאטש ןיא קעװא עלא ןענעז

 .טיורב ןוא טײהײרפ ׳גאט־םטעברא ןקידהעש־טכא ןגעװ רעדיל

 עינאמ עשראװ ןופ ןעמוקעגנא ךיוא זיא טײצ רענעי וצ

 ױראטאזינאגרא עטוג ןוא ןירעפמעק עטגײצרעביא ןא ׳סרעבע

 טעברא יד זיא ןעמוקנא ריא טימ .שואטם ןםיורג א טימ

 קיטכיװ א ןראװעג זיא קינלעימכ .טקראטשראפ ןראװעג

 .ןעגנוטערטסיורא עשיראצ־יטנא ןופ טײק רעד ןיא עלעגניר

 דעד טימ טעטײלעג ןוא טריזינאגרא ׳טריפעג יז טאה ןראי ליפ

 .טכאמ רעשיראצ רעד וצ ןעגנאגרעד זיא םאד זיב ׳טעברא

 רעד ךרוד טפאכראפ ןראװעג יז זיא גאט ןסיװעג א ןיא

 ןײק ןראװעג טקישראפ ןוא טפשמראפ ׳ענארכא רעשיראצ

 ןטימ .קנארק ןראװעג ׳ריביס ןיא ןטילעג ליפ טאה יז .ריבים

 .ןעמוקעגקירוצ יז זיא גירק־טלעװ ןטשרע ןופ ךורבםיוא

* * * 

 יד טאה גירק ןשינאפאי־שיםור ןופ ךורבםיוא ןהעשב

 ןיא ךיוא .עיצאזיליבאמ א טרימאלקארפ טכאמ עשיראצ

 טאה ןעמ ןוא ׳םעװאלבא ןראװעג טריפעגכרוד ןענעז קינלעימכ

 ךיז ןבאה םאװ ןדײ ײמרא רעד ןיא טריפעגקעװא חוכ טימ

 טימ ןבאה טײלעגנױ עשיטאבעלאב .גירק ןופ ןטלאהאבםיוא

 טקאהעגפא ךיז ׳גירק ןיא ןײג טשינ טוװרפעג ןעלטימ עלא

 ןצנאג ןפיוא םימומ־ילעב ןראװעג ןוא טנעה יד ןופ רעגניפ

 ןפיוא ןעגגאגעג ןענעז טײלעגנױ יד ןופ םרעטומ יד .ןבעל

 ןײטשײב ײז לאז תובא תוכז ׳ןסײרנײא םירבק ׳זימלע תיב

 ןראפעג זיא ןעמ .םײה רעד ןיא ןבײלב זלאז ןיז ערעײז ןוא

 טימ .וױזירפ ןגעװ ןײז הצע לאוש ךיז םײבר עםיורג וצ

 ץיז ליצמ טװורפעג ײז ןבאה תולוגם ןוא תועמק ענעדישראפ

 ןזעװעג ןענעז םישרדמ־יתב יד .ל״ר דמש ןופ רעדניק עשידײ

 ןוא טכיל ןעקנאשעג ןבאה םאװ ׳ןעיורפ עקידעגאלק טימ לופ

 י .ןיז ערעײז ראפ ןײז וצ ללפתמ ידכ הקדצ ןבעגעג

* ^ * 

 ץיק ןעמוקעגנא תבש ןםיװעג א ןיא זיא 1908 ראי ןיא

 ןענעז עכלעװ ׳וױזירפ םוצ עטפאכעג ןדײ עפורג א קינלעימכ

 עשיסור ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא םופוצ ןראװעג טריפעג

 סקום יכדרמ ןוא הנח
 ■םילשורי ץא ןױצ־ריד ןפיוא האושה־ףתרמ ןיא קינלעימכ תבצמ רעד ײב
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 רענעגאלשעגרעדינ א ןיא ןענופעג ךיז ןבאה ןדײ יד .ןטאדלאס

 לײװ ׳ןדײ רעקינלעימכ יד ײב ףליה ךאנ ןעקניװעג ןוא עגאל

 ״עװטסטוםירפ״ רעד ןיא ץינפאטם ןײק טריפעג ײז טאה ןעמ

 רעד ןיא ןענאמשעל ײב .ײמרא רעד ןיא ךײלג טראד ןופ ןוא

 ,ענראשט לקגאי ,בצק עקצראה :ןםעזעג עדארג ןענעז קגעש

 זיא גנילצולפ .יקצינלעימכ לקעי לאיחי ,שזאלאטם ףלאװ

 ןדײ טריפ ןעמ זא ,טלײצרעד ןוא ןעמוקעגנײרא ןאמשעל

 ןבאה עקידנציז יד .םשה לוליח א ,בצמ ןכעלקערש א ןיא

 ,סאג ןיא םיורא ,רעשעלפ ןוא רעצלעה ,סנזײא טפאכעג

 ־ראמוצ .ןדײ יד טײרפאב ןוא ןטאדלאס עשיםור יד טגנאלרעד

 טכאמעג ,ררעפ ףיוא ןעמראדנאשז ןעמוקעגגא ןענעז סנג

 .טפאכעג טשינ םענײק רעבא ,רעלאפנא יד טכוזעג ,סעװאלבא

 ןוא ןטלאהאבםיוא טוג ײז ןבאה ןדײ רעקינלעימכ יד לײװ

 .ןטארראפ טשינ

¥ ¥ 4 

 טפיוקעג עקצראה טאה גאט־קראמ א ןיא 1912 ראי ןיא

 טלאצאב טאה רע •יוג א ײב המהב א עצירעמ רעד ףיוא

 .ףראד ןיא קעװא זיא רעיופ רעד ןוא לבור קילדנעצ עכעלטע

 טימ ןעמוקעגקירוצ יוג רעד זיא םורא טײצ רעצרוק א ןיא

 טפאכעג ךיז טאה ןוא טראנעגפא םיא טאה ןעמ זא ״דנעט רעד

 טאה עקצראה .םײוג ערעדנא ליפ ןופ ףליה רעד טימ ןגאלש

 םײקמ ןביוהעגנא ײז טאה ןוא ןקארשעגפא טשינ רעבא ךיז

 ,בצק אבא השמ ןעמוקעגנא לענש זיא ףליהוצ .ןײז וצ קםפ

 ןוא המהב א ןופ םופ א טפאכעג טאה ,רתסא ,יורפ סעקצראה

 ןגאלשעצ יוזא ןענעז םײוג יד .םענאגילוכ יד טגנאלרעד

 ןיא קירוצ ןפאלטנא ײז ןענעז הפרח סיורג ראפ זא ,ןראװעג

 .ףראד רעײז
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 שטיװאקװעל םחנפ ׳ר ׳ריבג רעקינלעימכ רעםיורג רעד

 ־יסינכמ עםיורג ןעװעג ןענעז ,עמים־הנח יורפ ןײז ןוא ל״ז

 עסיורג רעײז .רוביצ יכרצב יקםוע ןוא הקדצ ילעב ,םיחרוא

 רעד ןיא טסוװאב ןזעװעג זיא טביל ןוא ףײז ןופ קירבאפ

 ןא ןזעװעג זיא גנוניוװ רעסיורג רעד ןיא .טאטש רעצנאג

 ןוא גאטײב ןענעז סע וװ ,ןשיט עגנאל טימ רעמיצ־םע

 עמיס־הנח .בוט־לכ ןופ ןםעגעג ןוא םיחרוא ןסעזעג טכאנײב

 ייא הסנרפ ראפ טגראזעג ,תולכ עמערא טכאמעג הנותח טאה

 ךיז טאה ןשטיװאקװעל םחנפ ײב .טײל־עמערא ראפ תוריד

 הקדצ ןבעגעג טאה רע .טכאמראפ טשינ לאמנײק ריט יד

 ־טײרב עלא ,רעדניק 14 טאהעג טאה רע .טנאה רעטײרב א טימ

 ראטאיציניא רעד ןעװעג ךיוא זיא רע .טכאמעג־הנותח שידיגנ

 ןבײרש טזאלעג טאה ,םעםאק־םידםח־תולימג ענעדישראפ ןופ

 לוש ןיא טריפעגנײרא ײז דאראפ םיורג טימ ןוא ס׳הרות־רפס

 ־סיוא קינלעימכ ןיא זיא גירק־טלעװ ןטשרע ןראפ .ןײרא

 ןדעי ןענעז ןשטנעמ רעקילדנעצ ״דפגמ־סופיט א ןכארבעג

 ןעמ זא ,ןענוםעגםיוא ןבאה תױנקדצ םישנ .ןעמוקעגמוא גאט

 הפגמ יד ךיז טעװ ,תורבקה תיב ןפיוא הפוח א ןלעטש ךיורב

 ןוא שטיװאקװעל סחנפ ןופ וױטאיציניא רעד טימ .ןלעטשפא

 ־רעםאװ לקיציא ראפ הפוח א טלעטשעג ןעמ טאה יורפ ןײז

 תיב ןפיוא רעטכאט סעבאשז ןועמש לםעפ טימ רעגערט

 ךאנרעד ךיז טאה הפגמ יד .םיקידצ ןופ להוא ןבעל תורבקה

 .טלעטשעגפא

 םײבר עשידיםח ןענאטשעגנײא ןענעז שטיװאקװעל סחנפ ײב

 תוחפשמ רעקילדנעצ .ךלמה דיכ שיט טראד טעװארפעג ןוא

 .טײקיצראהטײרב ןײז ןופ ןוא קירבאפ ןײז ןופ טבעלעג ןבאה

 םיא ײב ןענעז םאװ םײבר יד זא ,טלײצרעד טאה ןעמ

 ,םיא ײב ןענעבנג ןשטנעמ זא ,טםוװעג ןבאה ׳ןענאטשעגנײא

 ןענעבנג טעװ ןעמ רעמ םאװ זא ,ןשטנוװעג םיא ײז ןבאה

 .ןבאה רע טעװ רעמ םלא

¥ ¥ ¥ 

 טאה לטעטש ןיא .חםפ ראפ 1902 ראי ןיא ןעװעג זיא םע

 יד טנדראראפ בר רעד טאה ,חםפ ףיוא תוצמ ןקאבעג ןעמ

 טעװ טשינ ןעװ ,אחםפד אחמק ראפ ןלאצאב ןלאז סרעקעב

 טאה רעקעב לדנאם .חספ ףיוא לעמ סאד ןרעװ טרסאעג

 זיא רע .ןלאצאב טשינ טעװ רע זא ,טגאזעג ןוא טקזוחעג

 טגנערבעג ןוא לעמ טפיוקעג טראד ,ץישאלאישזד ןײק ןראפעג

 רעקעב רעד ,טרםאעג תוצמ ענײז טאה בר רעד .קינלעימכ ןײק

 א טכאמעג בר םעד ןוא רעקיליב טפיוקראפ ײז טאה

 רעקעב לדנאס זיא טפשמ ןראפ געט ײװצ .קסוב ןיא טפשמ

 רעטומ סבר םעד ״ןעזרעד״ רע טאה ןדאל יד ןכאמראפ םיורא

 עצנאג יד .ןבראטשעג דלאב ןוא ןראװעג קנארק זיא רע ״דמחנ

 .ןזעװעג שינעמ םיא טאה ןיציבר יד זא ,טגאזעג טאה טאטש



 קירוצ ר8י 50 טימ / והכ־גרעבנײװ הנינפ
 (ביבא־לת)

 ןהב־גרעבנײװ הנינפ

 א .קירוצ ראי 50 טימ לטעטש רעזדנוא ןבײרשאב ליװ ךיא

 ןענעז רעניוװנײא לײט רעםיורג א ,תוחפשמ 1500 ןופ לטעטש

 םעד ןעמעגראפ ןדײ .תוכאלמ־ילעב ןוא רעמערק ןעװעג

 ׳םײוג יד ןעניוװ טאטש קע ןײא ןיא זיולב .טאטש ןופ רעטנעצ

 ׳דעקײטפא ׳רעטקאד רעד ׳ץנעגילעטניא עלענאיסעפארפ יד

 עקימורא יד ןיא םירעיופ יד רעטײװ ןוא ׳עטמאאב ןוא רערעל

 .רעפרעד

 םהרבא זיא טא ...רעקינלעימכ יד ׳טציא יװ ײז עז ךיא

 לצ ןסקאװעגסיוא זיא םאװ ׳ןעװעג דניק ךאװש א ׳ךארטש

 דע זיא גאט ןדעי .רעציזאב־טוג רעצלאטש ׳רעמאזטעברא ןא

 יד טיול רעדלעפ טעבראאב — דרעפ א ףיוא ןטירעגםיורא

 ׳יק ןוא דרעפ ןופ ״עלװאדאה״ א טאהעג ׳ןדאטעמ עטסעײג

 ־יאפנעמאזוצ ןופ עימערפ א טריװדנאל רעטוג םלא ןעמוקאב

 ׳יקאטראט ןעװעג ןענעז טנעה עשידײ ןיא .םיצירפ עשיליופ ןופ

 קירבאפ א ׳ףײז ןופ קירבאפ א ׳ספיג ׳ןלימ ׳םנװיוא־ךלאק

 .שיפ ןוא זדנעג ןופ ןעײרעשאפ עסיורג ׳ןעײרעבראג ׳ריב ןופ

 יד ןיא .הםגרפ טאחעג ןופרעד ןבאה תוחפשמ רעטרעדנוה

 .זדנעג רעקינלעימכ טרעדאפעג ןעמ טאה סעלאה רעגילרעב

 ׳רעײא ׳האובת ׳ץלאה טריטראפסקע ןבאה ןדײ רעקינלעימכ

 .זדנעג ׳ןרעדעפ

 ןא ׳עקיאעפ ןדײ .םרעלדנעהנײלק יד ךיז ךיא ןאמרעד טא

 ־טכיל ןופ רוטקורטס א ןענופעגםיוא ןבאה ׳גנודליב־ךאפ

 םעד ראפ ןעגנאגעג ןענעז ןענישאמ־טכיל יד ןוא ןענישאמ

 .ןליופ ןסיורג ןצנאג

 רעירפ ׳טנעה עשידײ ןיא ןעװעג זיא רעקראפ רעצנאג רעד

 עכעלרע ׳ךמע ׳תולגע־ילעב עשידײ יד ןופ טנעה יד ןיא

 ׳עמערא ;טכאנ ןוא גאט רעװש טעבראעג ןבאה םאװ ןשטנעמ

 טריפעגרעבירא ײז ןבאה עטרעטצניפראפ ׳עטצראװשראפ

 ןוא םאטיוא ןעמוקעגפיוא ןענעז רעטעפש .טלעג ןוא תורוחם

 ׳סרעדײנש ׳רעקרעװטנאה ןעװעג ןענעז ןדײ .ןסובאטיוא־טסאל

 ־יאק ׳רעלאמ ׳רערעיומ ׳םעשזאלאטם ׳סעלאװאק ׳םרעטםוש

 .טנעהעשידײןיאןעװעגןצנאגניא זיא רחםמ רעד .ןרענאיצקעפ

 ןדײ ןעװ ׳תבש .קנעב עשידײ ׳עשידײ ןטפעשעג עלא טעמכ

 טנעקעג קיאור ץנאג ןעמ טאה ׳טכאמעגוצ ןטפעשעג יד ןבאה

 טאהעג טשינ ןבאה םירעיופ יד .ײםאש ןפיוא ןריצאפש

 ׳ןפיוק טנעקעג ןבאה ײז טשינ .טאטש ןיא ןעמוק וצ םאװ וצ

 .ןפיוקראפ טשינ

 ־נײרא זיא ןעמ ןעװ .לאט א ןיא ןגעלעג זיא קינלעימכ

 ןעזעג ןטשרע םוצ ןעמ טאה ׳ץלעיק ןופ טײז־ןופצ ןופ ןראפעג

 ־ךלאק םעד טימ טוג סכארטש ׳ןװיוא־ךלאק סקינשאטפ

 ;ןרעכיור ײז יװ סנוױוא־ךלאק סעקנאלב יד ןאד ןוא ,װיוא

 רעקראטש א טליפעג ךיז טאה ׳םורד ׳טײז רעקםוב רעד ןופ

 ןפיוא .ץלאה ןטינשעג־שירפ ןופ ןוא ןעײרעבראג יד ןופ חיר

 תעמ ןיא העש 24 וװ ׳קאטראט םקנאלב ןענאטשעג זיא גראב

 ףייא ןעגנאגעג זיא םאװ ׳ץלאה ןטינשעג ןעמ טאה תעל

 ןופ .ןײרא טלעװ רעסיורג רעד ןיא ׳קיצנאד ןײק טראפםקע

 ־אק״ יד — טאטש רעד ןופ ץענערג רעד ףיוא ׳טײז־ברעמ

 ־,עד ףיוא .םעקסנײגוב יד ןופ עפמאר יד ןטראד ןוא ,״עקײל

 זיא ץלא םאד טא ןוא .ןלימ־רעםאװ — חרזמ ןופ ץענערג

 .טנעה עשידײ ןיא ןעװעג

 יעװש ןוא ךעלרע ןבאה ׳םעילימאפ עקיפעק־ןעצ ׳ןדײ

 .ןבעל ןיא טלגנארעגכרודא ךיז קידובכב ןוא ׳טעװעראהעג

 רענײא יװ ׳ךיז ןאמרעד׳כ .תודימ עטוג ערעײז קנעדעג ךיא

 רעטאפ א .ןראװעג טמעראראפ קראטש זיא דײ רעקינלעימכ א

 ־נײרא טאה םע ׳הםנרפ ןא ןבילבעג זיא רעדניק םקעז ןופ

 ןכארבעצ ןעװעג ןענעז רעטצנעפ ןוא ריט ׳בוטש ןיא טנגערעג

 ןראה רעדניק יד .לסעפ ןיא טרירפעג טאה רעםאװ םאד ןוא

 ןעגנאגעגנײרא זיא רעטומ ןײמ .טרירפעג ןוא טרעגנוהעג

 ־סױא בוטש יד ןעמענ וצ טלעג טגײלעגראפ דײ םעד ןוא

 ןעװ ׳ןיד א אד זיא םע ־ טרעפטנעעג רענעי טאה ׳ןרעםעבוצ

 שטנעמ ןײק ןופ רע ףראד ׳תודועם ײװצ ףיוא טגאמראפ רענײא

 ןםינעג טלאװעג טשינ ןשטנעמ ןײק ןופ טאה רע .ןסינעג טשינ

 .הםנרפ טימ ןראװעג ןפלאהעג ןצרוק ןיא עקאט ןוא

 דםח־תולימג עםיורג א טלקיװטנא ןבאה ןדײ רעקינלעימכ

 טבײלגעג ןוא טראװ ןפיוא טגראבעג ךיז טאה ןעמ .גנוגעװאב

 רעד וצ .ןבײלג וצ ןעמעװ ןעװעג זיא םע ןוא טראװ ןפיוא

 ־לעימכ רעד ןעװ ןוא ןבעגעגפא טלעג םאד ןעמ טאה טונימ

 .רעכיז ןזעװעג םאד זיא ׳טראװ ןײז טגאזעג טאה ׳רחום רעקינ

 ןראװעג טריפעגםיוא ןענעז ןטעברא עכעלטפאשלעזעג עלא

 .םילוח רוקיב ׳השידק הרבח ׳טײל־ענימג יד ךרוד טלאהעג ןא

 ןביולג ןפיט א טימ ׳טפארק־םגנומענרעטנוא רעקראטש א טימ

 ־םיוא טםוװעג ןוא ןבעל ןיא ןײרא ןרעטלע ערעזדנוא ןענעז

 ׳ײרעקרעװטנאה ןוא לדנאה ןופ ןטײקכעלגעמ ענײלק יד ןציגוצ

 טײק יד ןעיצ ׳תורוד ןלעטשפיוא ׳רעדניק ןעיצרעד וצ ידכב

 .תורוד ןופ

 עצנאג יד .זעיגילער ןעװעג ןענעז קינלעימכ ןיא ץזײ יד

 ןבאה ןבעל ןעײרפ א ךאנ ׳ןגראמ ןרעסעב א ךאנ טפאשקנעב

 רעײנ רעדעי .תוליפת ןוא ןענרעל ןיא טקירדעגםיוא ײז

 יד טאה ןעמ .ףירט ׳שײוג ׳שיםרוקיפא ןעװעג זיא קנאדעג

 .ןרירגימע וצ טיורטעג טשינ ײז ׳ןטלאהעג ךיז ײב רעדניק
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 ליזארב ןײק קעװא. זיא םעדײא םרעבראפ שיבײל ןעװ ןוא

 טאה ,למעדײא־טםעק ןײק ןבײלב וצ טשינ ידכ ,.דסנרפ ןכוז

 היוגע ןא ןבײלב לאז רעטכאט יד זא ׳טנקםפעג רעװש רעד

 ןלאז ײז יבא ׳םותי רעקידעבעל א קחצי לקינײא םאד ןוא

 ךיז טאה קחצי לקינײא סאד .ןראפ טשינ דמערפ רעד ןיא

 •טכאנ ןוא גאט ׳טגרעלעג טאה רע ׳ןדײז םײב ןגיוצרעד

 טנרעלעג םיא טימ טאה לטעטש ןופ בר רעד .יוליע ןא ןעװעג

 לאמא ןעזעג םיא ײב טאה׳מ זא ןוא .טמיראב םיא טימ ךיז ןוא

 עדײז רעד טאה ׳ארמג רעד רעטנוא טקעטשראפ לכיב א

 לקחצי וװ לביטש רערעג םאד .ריט יד ןזיװעג ךײלג םיא

 לקחצי .ןציז העבש ןםײהעג םיא ךאנ טאה ׳טנרעלעג טאה םיפסא

 ׳קנופ רעטשרע רעד ןעװעג זיא םאד ןוא .ןדײז ןופ קעװא זיא

 ןטלא םעד ןשיװצ ףמאק ןופ רעײפ א טרעקאלפעצ טאה םאװ

 .ןגעװ עײנ ןכוז ןביוהעגנא טאה סאװ ׳רוד םעײנ םעד ןוא

 םיא ןוא טגײלעגנעמאזוצ םנשארג ןבאה םירבח םיפםא לקחצי

 זיא לביטש־םעדיוב םאד טא ןוא .ןעגנודעג לביטש־םעדיוב א

 א טלאװעג ןבאה םאװ עלא .רעטנעצ־רוטלוק רעײז ןראװעג

 .ןעמוקעגנעמאזוצ טראד ךיז ןענעז ׳ןריסערגארפ ׳ןענעײל ךוב

 ןוא םרוקיפא סלא לטעטש ןיא ןראװעג טרעלקרעד זיא סיפסא

 עשופ״ סלא גנוריראב ןיא םיא טימ טמוק סאװ רעדעי

 .״לארשי

 ןיא ןבײלב ןוא ןיהוװ ןעװעג טשינ זיא בוטש ןופ ןײגקעװא

 ןעװעג זיא ןדײל עטאט ןוא עמאמ יװ ןקוקוצ ןוא בוטש

 .ןכארבעגכרוד ץלא רעבא טאה ןםיװ ךאנ ןליװ רעד .ךעלקערש

 .טעדנירגעג עלוש א םיפםא טאה לביטש־םעדיוב םעד ןיא טא

 ׳ןעזעג טשינ ןגיוא יד ראפ רערעל ןײק טאה םאװ רוחב א

 ענרעדאמ א יװ תירבע טנרעלעג .ןראװעג רערעל א ןײלא זיא

 .ןפאשעג קעטאילביב א ןעלטימ ןא טעמכ .ךארפש עקידעבעל

 ךוב א רימ ןבאה ׳ןפאלשעג זיא עטאט רעד ןעװ טכאגײב

 טאה ךוב ןדעי ןגעװ .זדנוא ראפ ײנ ןעװעג זיא ץלא ׳ןזעלעג

 ׳גרעברעבליז םהרבא ךיא קנעדעג טא .ןהעש טריטאבעד ןענ

 א ןראװעג טײצ רעצרוק א ןיא זיא סאװ ׳רוחב־הבישי א

 ןײק טאה סאװ טנגױ א .רענדער רעשיטסינױצ רעקידנצנעלג

 עיצקעס עשיטאמארד א. ןפאשעג טאה ׳ןעזעג טשינ רעטאעט

 .ןעגנולעטשראפ ןבעגעג גלאפרעד טימ ןוא

 לסאי רעטעפ ןופ םולח רעד

 באזגנאל ׳םאזגנאל .ײנש רעדלימ ׳רעםײװ א טלאפ סע

 ךיז טסיג ץלא .רעקיד ןוא רעקיד סלא. טרעװ ןוא רע טלאפ

 ןופ םײהא ןעײג ןדײ .תושמשה ןיב הנונח ויא םע .ןעמאזוצ

 עקיפעק 12—10 ןעמאזוצ ךיז ןעלמאז סע ןוא בירעמ־החנמ

 זועמ״ רעד ןוא טכיל־הכונח עטשרע םאד טדניצ ןעמ .תוחפשמ

 עגײלק יד .רעכעה ןוא רעכעה ץלא ךיז טרעה ״יתעושי רוצ

 סע ןוא רעטצנעפ ןופ ײנש םעד ןעמעראװעצ ךעלטכיל־הכונח

 םיסנ ןגעװ ןלײצרעד םאװ ׳ךעלטכיל־הכונח — ׳טכיל ךיז טעז

 .לאמא ןופ

 א ׳ךעלטכיל יד ןיא ןײא ךיז ןעמ טקוק עטמיורטראפ

 םאװ ׳םיסנ יד ןופ טרא םוצ ׳דנאל םוצ ןעמ טליפ טפאשקנעב

 רעלטכיל יד .טנעאנ יוזא ךאד ןוא טנאלאבמוא זדנוא זיא

 ןופ ךעלקעלג יד ךיז ןרעה סנטײװ רעד ןופ ןוא ןעקנאצ

 ערעײז טימ ןהכ—גרעבנײװ הנינפ ןופ םרעטסעװש ענעמוקעגמוא ײװצ
 ה״יה גרעבנײװ בקעי ׳ר ןופ ךעלקינײא — ־ןעלרעדניק

 ןםעגעגפא .טלעװ רעםײװ רעד ןיא ךיז ןשטילג םאװ ׳םנטילש

 םע .לטרעק א ןליפש ןעמאזוצ ךיז ןעמ טביולק ׳ערעשטעװ

 רעד ןוא חםפ ףיוא ץלאמש טלגערפ׳מ .םעראװ ןוא קיטכיל זיא

 .טײקרעכיז ןוא טײקנסעזעגגײא טימ טקעמש חיר רעטעפ

 יד ןוא ׳רענעמ יד ןליפש םע .״עקא״ ןא ןעמ טליפש טא

 טימ ליטש וצ ךיז ןקוק ׳שיט םעד םורא ןעלגניר רעדניק

 רעטסעװש ןײמ .לסאי רעטעפ רעד טראק א טיצ םע .ץרא־ךרד

 יז ןוא יוטםעז םאװ ׳לרתסא״ :טגערפ רע ׳וצ ךיז טקוק

 — רע טגאז — ךיא ןוא״ — .״ןירג־רעביוא ןײא״ :טרעפטנע

 שירטקעלע טימ ׳לימ־ראטאמ א ׳לימ־טפארק עםיורג א עז

 עסיורג ׳עסײװ ןימ א ? זיא עירטקעלע סאװ וטםײװ ןוא •טכיל

 ,״יז טנײש ׳קירד א טיג ןעמ ןעװ סאװי ׳טכיל

 ■־עטעפ רעד ןזעװעג זיא וױטאיציניא טימ ןוא רעמיורט א

 .ןליופ םענענאטשעגפא םעד ןיא ראי 50 טימ קירוצ ׳לםאי

 רעמוז ןוא .ןלימ־טניװ ןוא־רעסאװ ןזעװעג ראנ ןענעז םע וװ

 טײרדעג טשינ ךיז טאה דאר םאד ןוא רעםאװ ןעװעג פאנק זיא

 גנילירפ ןיא ןוא רעטניװ ןיא ןלאמעג טשיג טאה לימ יד ןוא

 ןעװעג זיא םע זא ׳שימרוטש יולא ןזעװעג רעםאװ םאד זיא

 םײב ׳טכאנ־הכונח א ןיא טא ןוא :ןזאל וצ לימ יד ראפעג א

 ־לטעטשנײלק רעכײר רעײז טינ רעד טמיורט ןליפש־ןטראק

 רעשירטקעלע רעלעה טימ לימ־טפארק א ןגעװ דײ רעקיד

 טזאל ׳םיא טגלאפראפ לימ־טפארק א ןופ קנאדעג רעד .טכיל

 זיא גנומענרעטנוא יד ׳פא םיא ןדער עטנעאנ .ןעור טשינ םיא

 רע רעבא .רעכיזמוא ןוא ײנ וצ ׳ןעלטימ ענײז טיול םיורג וצ

 ןיא ןישאמ עםיורג א טפיוק ׳עשראװ ךאנ ףוםל טראפ

 ןופ — עירטקעלע ףיוא לימ־טפארק עסיורג א עקאט טיוב

 .קירוצ ראי 50 טימ ןליופ־םיורג ןיא ןלימ־טפארק עטשרע יד



 גירק־טלעוו וטשרע וראפ קינלעימכ / ענזיװאטאג לאיחי
 (ביבא־לת)

 טרעטםאלפעגםיוא ןעװעג זיא םוטנדיי ןשיליופ ןופ ןיורק יד

 ־טעטש ןוא טעטש ענעטנאלירב רעטרעדנוה טימ טריצאב ןוא

 ־ראי עגנאל ,עגנאל ןופ ךשמ ןיא ןטכיולעג ןבאה םאװ ,ךעל

 סאװ ,טאטש ענעטנאלירב אזא ענײא ןגעװ — .רעטרעדנוה

 ,ןבעגרעביא אד ןלעװ ךיא טלאװ קינלעימכ ןפורעג טאה ןעמ

 עטםירפ ענײמ ןופ ןגיוא יד טימ ׳ןעזעג סע באה ךיא יװ

 .1915—1911 טינשפא־טײצ רעד ןיא ,ןראי־טנגױ

 טאה ןעמ וװ ,טאטש עשידײ א טעמכ ןעװעג זיא קינלעימכ

 טעמכ גאט־דיראי םעד קיטשרענאד ףיוא זיב — ךאװ עצנאג א

 קראמ ןיא ןטפעשעג עלא ;ןעזעג טשינ ןגיוא יד ראפ יוג ןײק

 רענעי וצ .עשידײ ןעװעג ןענעז ,ךעלםעג ןוא ןםאג יד ןיא יװ

 טעמכ םאג רעשידײ רעד ףיוא ןעײטראפ ןײק ךאנ ןענעז טײצ

 :ענײא ראג טריטסיזקע השעמל טאה ,ןעװעג טשינ ירמגל יװ

 ןא ןדעי ײב זא ,ןגאז ןעמ ןעק ...״ײטראפ־הםנרפ ןוא־הרות״

 רעד ןיא טשרע .הרות ןעװעג לכ־םדוק זיא ,דײ םאנםיוא

 בור םײב זיא םאװ ״דסנרפ תגאד יד ןעמוקעג זיא ײר רעטײװצ

 .ףום־םי תעירקכ השק ןעװעג טאטש ןיא ןדײ

 גאטראפ ןופ .בורל ןעװעג ןענעז העלביטש ןוא םישרדמ יתב

 ,רענעװאד טימ לופ דימת ,גאט ןופ ןהעש עטעפש יד ןיא זיב

 ־ראפ ןופ .םרענרעל־ארמג־טאלב ןוא תױנשמ ,רעגאז־םיליהת

 ןוא טשיורעג טאה ןהעש־טנװא יד ןיא טעפש זיב וצ־טכאנ

 ײװצ ןבאה םאװ עלא יד ןופ קאטש־ןעניב א ןיא יװ טלמיװעג

 .טאטש ןופ סשודק־םוקמ עלא יד ןיא ןזיװאב ךיז גאט ןיא לאמ

 ,רעםיורג א ראג .םישרדמ יתב ײװצ ןעװעג ןענעז סע

 רעכעלרעה ןוא רענײש ןטלעז ,רעסיורג רעד טימ ןעמאזוצ

 ךםא טימ ןראװעג טיובעג וױםאמ זיא עכלעװ ,לוש רעטלא

 וצ ךיוא טנידעג םינפא טאה ןוא קירוצ ןראי רעטרעדנוה

 .ןקעװצ־ץוש

 רעטעמ א יװ רערעמ — טנעװ עקיד טםרעסיוא עריא טימ

 ד טאה ,ךיוה רעד ןיא רעטצנעפ ענײלק ןוא עקיניױו ןוא קיד

 טאה םאװ שילאפ רעד .גנוטםעפ א ןופ קורדנײא םעד טכאמעג

 א ןעװעג ךיוא זיא ןיזאגאמ סלא לאמא ןעניד וצ ןעזעגםיוא

 .םורא ןטנעאנ םעד ןופ רעקרעװטנאה יד ראפ הליפת םוקמ

 טראד .שרדמ תיב םדיגמ םעד ןעװעג זיא לוש רעד רעטניה

 טוהל ןעװעג ןענעז םאװ /ךמע״ רקיעב טלמאזראפ ךיז ןבאה

 רעד טאה טראד .ןםײהעג טאה׳ם יװ ,״טראװ שידײ״ א ןרעה יצ

 ,דײ רערעײט־קיצראה א ,ןפורעג םיא ןעמ טאה יוזא ,דיגמ

 רעד ןוא תעדו המכח הרות טימ שודגו אלמ ןעװעג זיא םאװ

 דימת טאה םאװ — םלוע ןטימ טנרעלעג ,הדגא — רקיע

 ןדעי _ ץאלפ ןטצעל םוצ זיב לשרדמ־תיב סאד טליפעגנא
 .גאטימכאנ ןוא ירפ רעד ןיא תבש רקיע רעד ןוא ,טנװא

 ענזיװאטאג לאיחי

 טאה רע.זא ליומ ןײז ןופ ןטאשעג ךיז ןבאה ״ךעלדנער״

 פאװ ,יד עלא ײב ןסײהעג םע טאה — ,םלוע ןראפ ״טגאזעג״

 ענײז וצ טנכעראפ ךיז ןוא ,ןעמוקעגנעמאזוצ טראד ךיז ןענעז

 ,״שרדמה תיב עסיורג םאד״ .סרערעהוצ ענעדנובעגוצ עײרט

 םנטסדנימ ,םיורג ןעװעג עקאמ זיא ,ןפורעג םע טאה׳מ יװ

 ןוא ,טימ רעד ןיא רעמעלעב ןסיורג א טימ ,רעטעמ .װק 500

 יד ןיא ןענעז םאװ ׳ןשיט עטײרב עםיורג םורא ןוא םורא

 טימ םוקמ ספא דע טליפעגסיוא ןעװעג סגאטראפ ןוא ןטנװא

 ןעװעג זיא םעד ץוחא ;םיללפתמ טימ רעהכאנ ןוא סרענרעל

 ,רענעלק ךםא ןעװעג ןיוש זיא סאװ ,שרדמ־תיב שידיםח א

 רעקילדנעצ ךסא דיז ןיא ןעמונעגנײרא ךיוא טאה רעבא

 ־יםח עכלעזא. סנטםײמ ןעלמאזראפ ךיז ןגעלפ ןטראד .םינינמ

 ,טאטש ןיא לאצ רענײלק א ןיא זעװעג ךאנ ןענעז םאװ ,םיד

 ךיז ײז ןבאה — ךיז ראפ ןײלא לביטש א ןטלאה וצ ידכב

 ־תיב ןםיורג ןיא תעב .שרדמ־תיב ןשידיסח ןיא טריפורג

 יװא ״ךעלכאז״ טנװאדעג ןעמ טאה לוש ןיא ךיוא יװ ,שרדמ

 ןראװעג טנװאדעג שרדמה־תיב ןשידיסה ןיא ,אד זיא ,ןגאז וצ

 .ןערב ןוא תובהלתה טימ

 ,רעג *ןעװעג ןענעז ךעלביטש עטסערג ,עטםנעעזעגנא יד

 ךעלביטש יד ןיא ;קצאק ,רימזוק ,ץישזדאמ ,רעדנאסקעלא

 יד טריפורג ךיז ןבאה (ךעלביטש ײװצ טאהעג טאה רעג)

 ןופ לײט ןםיורג א ײב סאװ ,טאטש ןופ םיתב־ילעב עטסנעש

 ןופ ענעטעמם יד ,דחא םוקמב הלודגו הרות ןעװעג זיא ײז

 ־ניפ ;ןעװעג טנכערראפ ןענעז ךעלביטש־״ךמע״ וצ .טאטש

 .דנא״א װאראשזא ,ןישטנעכ ,װעשט

 ןשידיסח ןופ רוקמ רעד ןעװעג ןענעז ךעלביטש רערעג יד

 ,תובהלתה ןופ דימת־רנ א טרעקאלפעג טאה׳ס — ןערב

 ־רעדנאםקעלא ןיא ןגעקאד — ״הנרמאת יתומצע לכ״ תניחבב

 רערעדילאס רעקיאור רעמ א טשרעהעג ןיוש טאה לביטש

 .ןשטנעמ עשידיגנ עטכאזאב ראפ טסאפ םע יװ ,םערוטש

 רקיע רעד זיא טראד ,לביטש רעצישזדאמ םעד ןיא ראפרעד

 .גנוזאל־טפיוה יד טראד ןעװעג זיא ׳דל ורמז .הרמז ןעװעג

 עקיצנײא םאד ךיוא ןעװעג זיא לביטש רעצישזדאמ סאד
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 ־זוװלמ טעװארפעג םטכאנוצ־תבש ןדעי טאה סאװ טאטש ןיא

 טשראב טימ לפאטראק ,טשראב־ץארק ןוא גנירעה טימ הכלמ

 תוצח ךאנ זיב גנאזעג לאמא רעדיװ ןוא ,גנאזעג ,גנאזעג ...ןוא

 ןיא טמיראב — — — רעטניװ ןוא רעמוז יוזא —

 ,םידמלמ ײרד עלא. ,ריקי רעדירב ײרד יד ןעװעג ןעגעז לביטש

 רענײא ראנ רעבא ,טאטש ןיא םידמלמ עטםנעעזעגנא יד ןופ

 רעד ןעװעג זיא ריקי ןועמש ׳ר ,רעטסלטימ רעד ,ײז ןופ

 טאה רע סאװ ,ןיז םעד ןיא דיםח רעצישזדאמ רעטםשיםאלק

 ײרד יד .טגאזעג טאה ןעמ יװ ,זדלאה ןיא ״לגרא״ ןא טאהעג

 הװלמ רעד וצ ןלאר יד טימ טלײטעגנײא ךיז ןבאה רעדירב

 ־ץארק־גנירעה םעד טײרגעגוצ טאה רעטצלע רעד :.דכלמ

 רעד ןוא טשראב טימ לפאטראק יד רעטסגגױ רעד ,טשראב

 ןטײל ןבאה .״לגראג ךעלעקיטש טגנאלרעד״ טאה רעטםלטימ

 -ןטםעב םוצ ךאד טקעמש ״לגראג״ רעד :טגאזעג

 טאה ״םירפא יל ריקי ןב״ א ״ןבעגעג״ טאה ןועמש ׳ר זא ןוא

 ןאק רע זא ,סיוא טעז :טגאזעג ןוא רעגניפ יד טקעלעג ןעמ

 ...ריקי ןבה םעד ךעלנעזרעפ עקאט ךיוא

 .ןזח רעטצעל רעד ןעװעג זיא ןוז רעטםגנױ ם׳ריקי השמ

 ןיא טרעהעג ךיוא ןעמ טאה תודועס־שולש וצ הניגנ ענײש

 ׳לקעי ׳ר ןזח־לוש רעשיטאטש רעד :לביטש רעדנאסקעלא

 רע ןעװ תודועס־שולש וצ •דיםח רעדנאסקעלא ןא ןעװעג זיא

 ןוא ,לביטש ןיא ןעמוקעג רע זיא ,לוש ןופ ײרפ ןעװעג זיא

 ,עשינזח ענײז ןופ הבחר דיב םלוע םעד ןעװעג הנהמ עקאט

 ראפ א ןעװעג טראד ןענעז םעד ץוח א .ןכאז ענײש תמאב

 ןענעז םאװ ,ץיפש רעד ןיא יקצילראג השמ ׳ר טימ םידיםח

 ־ליבעג ײז ןבאה ׳ןזח ןטימ ןעמאזוצ .סרעגניז עכעלרעה ןעװעג

 .דבכתהל היוארה הלהקמ א טעד

* 

 ןעמונראפ טאה טאטש ןיא טרא ןבושח ןרעדנוזאב ראג א

 ־יבאת םירוחב ןגיוצעגוצ טײצ רענעי וצ טאה םאװ ,הבישי יד

 וליפא .ןטײקימורא עטײװ ןוא עטנעאנ יד ןופ ךיוא ,דומיל

 ןיא הבישי רעד ןיא ןענרעל ןעמוקעג ןענעז םירוחב רעצלעק

 ״דרות־םוקמ א סלא טײװ רעײז טמשעג טאה סאװ ,קינלעימכ

 פיחיגשמ ןוא הבישי־ישאר עטוג עכעלטע טאהעג טאה יז לײװ

 א דײ א ,לכימ השמ ׳ר ״דבישי־שאר א ןעװעג .הרות־יעדױ

 רע זא ןוא ,םימש ארי רעסיורג א ןוא דיסח רערעג א ,ןדמל

 ...יד שממ טעײקעג רע טאה תופםות א ןיא טפיטראפ ךיז טאה

 זיא דראב קיטש א טעײקעצ טאה רע זא ןוא .דראב ענעגײא

 ...ןראװעג טעײקעצ טוג תופסות רעד ,םיוא טעז ,ךיוא

 טמוקאב טציא ,ונ — :טדערעג ךיז ןשיװצ םירוחב ןבאה

 ...תופסות טימ דראב לקיטש ענשזאװ א ןעמ

 טסעק ףיוא םעדײא ןא ןעװעג זיא ,ףםױ ׳ר חיגשמ רעד

 — הגרדמ א ןא ךאנ רעבא ׳ןענרעל טוג טנאקעג טאה ןוא

 ־שאר םעד קנאדא ןעװעג טמיראב הבישי יד רעבא זיא רקיעב

 רע •ןפורעג םיא ןעמ טאה יוזא — ׳יעשי קחצי ׳ר ״דבישי

 ־םי ןיא ףירחו יקב ׳ןואג םלא טמשעג ןוא טמיראב ןעװעג זיא

 ילודג עלא טימ גנודניבראפ ןיא ןענאטשעג זיא ,דומלתה

 תוכלה ינינעב תובושתו תולאש ינינעב טײצ ןײז ןיא הרותה

 ׳פענעטלעז א טגאמראפ רע טאה וצרעד .םיקסופו ם״ש ילופלפו

 ריבםמ .ה.ד ,״ןבעגרעביא״ ןופ טנעלאט ןכעלנײװעגרעסיוא

 אלקש עטםטריצילפמאק יד ןוא היגוס עטסרעװש יד ןײז

 רערעלופאפ אזא ןיא תופסות ןטםבראה םעד ןבעג וצ ,אירטו

 ןעגנאפעג ןוא טפילבראפ טאה םאװ ,םראפ רענײפ רעכאפנײא

 ךיוא זיא רע ;רענרעל־ליוװ ןדעי ןופ המשנ ןוא ץראה םאד

 תוטשפ ןוא תוכילה םיענ .דײ רערעײט רעקיצראה א ןעװעג

 ,ןטלעז יװ םינפ־תרדה א טאהעג ׳רכיה־ןמים ןײז ןעװעג זיא

 ,רעכיוה א ,טסאפ ךיז םכח־דימלת אזא ראפ ראנ יװ ןוא

 שטנעמ רענײש־ךעלרעה ןוא ,רעלופ ,רעקיצײלפ־טײרב

 רענײש רעגנאל א טימ ןוא ,טיוה עסײװ־ײנש־רעטםאבאלא

 ןשינבר־שידיגנ א ןאטעגנא דימת ןעגנאגעג .דראב רעםײװ

 ,טײקבײר ןוא תובחר טימ טקעמשעג טאה םאװ ,טאלאכ ןלעה

 קידנעטש ןענעז לוױטש ענעזמעג יד .סיפ זיב פאק ןופ רעביוז

 ןײא טימ .ײז ןיא ןעלגיפש ןענעק וצ ךיז ,טצופעגפא ןעודעג

 סע •ױדגב לע בבר לש ץמש ילב םכח דימלת שממ ,טראװ

 יד .תומא ׳ד ענײז ןיא ןײטש זיולב האנה עלופ א ןעװעג זיא

 ײז ןשיװצ ,ןענרעל וצ םיא ײב היכז יד טאהעג ןבאה םאװ

 ־ערג ןײק החמש ןוא קילג רעײז וצ זיא ,טײקינײװ ןײמ ךיוא

 ,טליפעג שממ ןעמ טאה םירועיש יד תעשב .ןעװעג טשינ ץענ

 ענײז רעבא .זדנוא ײב אד טציז ףוג ןטימ זיולב ,רע זא

 ־םי ןיא — ףיט־ףיט ןוא טײװ ןעמיװש חומ ןוא תונױער

 ןטימ ןיא זא ,טריסאפ טפא טאה םע ןוא-דומלתה

 א זיב לאמא. ףיוא טכארטראפ ךיז רע טאה רועיש א ןגאז

 רעהכאג טאה ,ךיז ןטכארטראפ אזא ךאנ ןוא ״דעש לטרעפ

 ןטלאהנא טנאקעג טאה סאװ ,סנײז ״ןגאז״ קידלרעפ א ןסאלפעג

 ־םעטא רענעטלאהראפ א ײב ,רעהפיוא ןא העש רעמ ןוא ײװצ

 ־ילכראפ ןעװעג שממ ןענעז סאװ ׳םירוחב יד ןופ טײקליטש

 םאװ טײקכײר־םטלאהניא ןוא טײקיבראפליפ רעד ןופ טעינ

 ןכעלרעה ןשינדמל ןטבילאב רעײז ןופ ןעמונעגפיוא ןבאה ײז

 .׳יעשי קחצי ׳ר ןיבר

 ןעװעג זיא רע זא ,זיא ײברעד עטסטגאסערעטניא םאד

 ײרעבראג ענעגײא א טאהעג ךיוא ןוא דײ רעשידיגנ א

 טלעװ יד״ :לטרעװ־ארמג ןטמיראב םוצ דוגינב ןוא

 ־טסעדנופ ,רעבראג ףראד טלעװ יד ,רעכאמ־םימשב ףראד

 םאװ םעד ײװ ,רעכאמ־םימשב א זיא םאװ םעד ליוװ :ןגעװ

 ןופ ךיז טגארט סאװ ,חיר ןרעװש ןבילוצ — ״רעבראג א זיא

 ןיא ׳יעשי קחצי ׳ר ײב סאד ןעמ טאה — רעבראג םעד

 ןיוש יװ — ,ךפיהל — ןליפ וצ ןעמוקאב טשינ ןצנג

 .טליפעג םיא םורא ךיז טאה חוחינ־חיר א :טגאזעג

 משינ הבישי־שאר םלא רע טאה טלעג ןײק ךיוא ןוא

 ןקידהשקשינ א טאהעג טאה הבישי יד שטאכ ,ןעמונעג

 טלאצעג םיחיגשמ ןוא םידמלמ ערעדנא עלא טאה ןוא טעשזדוב

 .טלאהעג םענײש א

* 

 םהרבא ׳ר ,בר א טימ ןעװעג טשטנעבעג זיא קינלעימכ

 טמיראב ןוא טנאקאב ןעװעג זיא םאװ ,ל״צז ןאמלים קחצי
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 ראנ טאטש רעד ןופ ןצענערג יד ץוחמ ראנ טשינ ,טײװ־טײװ

 ןעװעג זיא רע .ןליופ תנידמ ןופ ןצענערג יד ץוחמ דיוא וליפא

 רעטסכעה רעד עקאט רשפא ןוא רעכעה ,ךיוה הלעמו ומכשמ

 ןא .טבעלעג טײצ ןײז ןיא ןבאה סאװ ,רודה־ילודג עלא ןופ

 זיא רע ,טראװ ןופ ןיז ןקיכאפ־ליפ ןיא עקאט ראנ ,הצילמ

 ןעװעג ,ןגארטעג טאה רע םאװ ןכיוה םעד ׳למײרטש םעגא

 ןא — תונואג ןוא תונדמל ןיא ;ךיוה רעטעמ יױוצ רעביא

 רענעטיהעגפא ןוא םימש ארי רעםיורג א ;ךיוה ץענערג א

 סאד יװ ,רודה קידצ ןײז וצ יואר ןעװעג רע זיא ,תודמ־לעב

 ענײז ןיא :לאפ רעטםוװאב רעקידנעגלאפ עקאט טזײװאב

 םוצ ןראפעג רע זיא ,ךאנ ןאמרעגנױ סלא ,ןראי עטםעירפ

 ןבאה ןראוועג קלתסנ זיא יבר רעד ןעװ :ןילבול ןופ ״החח״

 .רעגלאפכאנ םלא טרא ןײז ףיוא ןעניורק טלאװעג םידיםח םיא

 ,טגאזטנא שיראגעטאק ךיז רעבא רע טאה תוױנע םיורג ךותמ

 סלא ,ךאנ ןאמרעגנױ סלא ,ןראװעג ןעמונעגפיוא ןאד זיא ןוא

 ןופ םינבר ,םינדמל ,םינואג עטםוװאב ;קינלעימכ ןופ בר

 םיא טימ ןענעז ץראל־ץוח ןופ ךיוא ןוא ןליופ ןיא טעטש עלא

 ־עגנא ןוא טקאטנאק ןכעלטפירש ןקידרדסכ א ןיא ןענאטשעג

 ןײז .תובושתו תולאש ןוא םיניד עטריצילפמאק ןגעװ טגערפ

 .הכלה ןעװעג ןעמעלא ײב זיא ןיד־קםפ ןוא גנונײמ

 ־ומילה תניחבמ ,ךיז טײטשראפ ,ןענאטשעג זיא הבישי יד

 רעטפא ןא ןעװעג זיא רע .טאראטקעטארפ ןײז רעטנוא ,םיד

 בור יפ לע זיא ךוזאב א םנײז .הבישי רעד ןיא רעכוזאב

 זיא ליוװ ;םידימלת יד ןופ תוניחב טימ ןדנובראפ ןעװעג

 טײקילעזטײל ןוא ןח ןענופעג טאה סאװ ,רוחב םעד ןעװעג

 ןיוש זיא רוחב רעד .הניחב רענעגנולעג א ךאנ ןגיוא ם׳בר ןיא

 הארוה־הרומ א ןײז וצ טאדידנאק סלא טרעכיזעג ןעװעג

 עקיזאד יד ײב .םופורטופא ןײז ןראװעג זיא בר רעד .לארשיב

 טשפ א בר ןופ ןרעה טנעקעג ךיוא טפא ןעמ טאה ןכוזאב

 וליפא ןוא העש א ןעמענ טנעקעג טאה סאװ ,שורד א רעדא

 .םשור ןפיט א טזאלעג טאה סאװ ןוא ,ײװצ

 ןעװעג ןענעז עלא ןוא — ןיז עכעלטע טאהעג טאה בר רעד

 רעד ,ןנחױ ׳ר .טעטש עשיליופ ןיא םינבר ענעעזעגנא עםיורג

 ןיא בר ןעװעג זיא — ןדמל רעסיורג א ךיוא — רעטצלע

 םעד ןעװעג זיא ,ל׳דוד ׳ר ;טאטשײנ ןיא רעהכאנ ןוא קםוב

 ־נײװעגרעםיוא ןא ראפ טמשעג ,םעדײא סניבר רעצװארטסא

 ןוא ,לרעזײל ׳ר :בר רעניניטםאג ןראװעג זיא ,יוליע ןכעל

 אלממ סנטאט ןײז ךיוא ןראװעג רעהכאנ זיא םאװ היבוט ׳ר

 םאװ ,עלקעי ןעמאג ןטימ םינוקז־ןב א ןוא ׳ותריטפ ירחא םוקמ

 .ןעװעג טשינ ןכײלג ןײק שממ זיא תופירח ןײז וצ

 רעײז ןיב ,בר םײב תיב־ןב א ןײז וצ ןעװעג הכוז באה ךיא

 ןסעגראפ טשינ םױה דע ןאק ךיא .ןעמוקעגפיורא טראד טפא

 רעד ;ןעזעג באה ךיא םאװ ,דליב עכעלנײװעגרעסיוא םאד

 .קיצכעז יד רעביא טיױו ןעװעג מײצ רענעי וצ זיא םאװ ,בר

 ,טגאזעג טאה ןעמ יװ ,סאװ ןטאט ןטלא ןא טאהעג ךאנ טאה

 ןיא .טרעדנוה יד ״טריצאפשרעבירא״ ןעװעג ןיוש רע זיא

 טאהעג טאה רע ,ןענעקרעד וצ ןעװעג טשינ םאד זיא ןעזםיוא

 ־עגנא ןײש ןוא ןײר רעײז ןעגנאגעג ,גנאג ןלענש ןרעכיז א

 ײרפ ןוא טוג ,דימת טצופעגפא ,טצנאלגעג ןבאה ךיש יד ,ןאט

 ־ןײלק ,בר םוצ ץאזנגעק ןיא ,ןעװעג זיא רע •ןלירב ןא ןעזעג

 רעביוז־ןײפ דימת ,לדרעב סײװ־ײנש ןײלק א טימ קיסקיװעג

 ןאטעגנא ןעגגאגעג רע זיא ,לטיה ןדײז סיורג א ,טמעקראפ

 עטאט רעד .בײל לארשי ׳ר ;זיולב ןפורעג םיא טאה ןעמ ןוא

 ,שרדמ תיב םבר ןיא בירעמ־החנמ וצ ןעמוקעג קידנעטש זיא

 ןזיװאב ךיז טאה רעגײז עטאט רעד יװ יוזא ,קידנעטש ןוא

 בײל לארשי ׳ר״ :גאז א ןבעגעג רענײא טאה — ריט ןיא

 ־עגוצ ,ףיוא־ײטש א ןבעגעג ךײלג בר רעד זיא — ״אד זיא

 ,טנאה רעד ראפ םיא ןעמונעגנא ,ריט רעד וצ זיב ןעגנאג

 ןופ ןײג סאד .טצעועגקעװא םיא ןוא ׳שיט םוצ זיב טריפעגוצ

 ןיד־תיב רעגנאל רעד רעביא — ןוז ןוא עטאט — ײװצ יד

 זיא ,טנידעג ךיוא טאה שרדמה תיב םאד ןכלעװ ראפ ,בוטש

 .טפאכראפ שממ טאה סע זא ,דליב קידנעפילבראפ אזא ןעװעג

 וצ טקוקעגפיורא ,ןוז ןופ ןריפ טזאלעג ךיז טאה רעטאפ רעד

 ׳ןגיוא יד ןיא טקוקעגנײרא ןטאט םעד טאה ןוז רעד ןוא ,םיא

 טאה עטאט רעד זא טשרע .טצעזעגרעדינא םיא טאה רע זיב

 רעד ןוא — ךחוכ רשײ :טגאזעג רע טאה ,טצעזעגקעװא ךיז

 :טרעפטנעעג טאה בר

 -היהת ךורב —

 דוביכ :ןעז וצ ןעװעג דליב קידנקיצטנא. ךעלסעגראפמוא ןא

 ...רעדניק ןופ תחנ-ןוא ,ןיז ןטסנײפ ןיא בא

* 

 ־תלילע רעטמיראב רעד ןעמוקעגראפ זיא טײצ רענעי ןיא

 ןוא ללכב םוטנדײ םאד :װעיק ןיא ןםילײב ןופ םעצארפ־םד

 ־עגכאנ םעטא ןטפאכראפ א טימ טאה טרפב עשיליופ םאד

 ,״טנײה״ ןעגנוטײצ יד ךרוד טפשמ ןופ גנאג םעד טגלאפ

 עשידײ עכעלגעט עקיצנײא טסלאמעד יד — ״טנעמאמ״

 ־נוטײצ ןענעז סעצארפ־םילײב םוצ זיב .ןליופ ןיא ןעגנוטײצ

 ־לבו הארי־לב תניחבב ןעװעג לטעטש ןיא ,עשידײ וליפא ׳ןעג

 תינימש א יװ רעמ טימ טקעמשעג ןיוש טאה םאד לײװ ,אצמי

 .העוצרה הרתוה ןראװעג טעמכ זיא סעצארפ םײב .תוסרוקיפא

 ,רעביטש עשידײ עלא ןיא ןעגנירדעגנײרא ןבאה ןעגנוטײצ

 דלודעגמוא רעטםערג רעד טימ .עטםשידיםח יד ןיא וליפא

 ־דעשז א טימ טאה׳מ ןוא ןעמוק רעײז ףיוא טראװעג ןעמ טאה

 ןעגנוטײצ יד ןיא גאט ןדעי טנעײלעג גנוריסערעטניאראפ רענ

 ׳טײװ יוזא ןעגנאגרעד זיא םע .טפשמ םעד טא ןופ גנאג םעד

 טנרעלעג ןבאה׳ם וװ ,שרדמה־תיב ןשידיסח ןיא וליפא זא

 ןרעי ןוא ,םירוחב עשידיםח ענעסקאװרעד ןוא ןדײ עשידיםח

 ץפ רענעט יד טכליהעג טראד ןופ ןבאה בירעמ ךאנ טנװא

 ׳גהנמ א ןראװעג םעצארפ־םילײב םעד טניז זיא ,אברו ײבא

 ־רעטנורא״ ךיז ןבאה םירוחב עשידיםח עפראש יד ,עקינייא זא

 ךאנ טנװא ןדעי טראד ןבאה ןוא ןוױוא ןרעטניה ״ןגירקעג

 ־ילגעצ ןוא גנוטײצ־טאלב א טנעײלעג ןעמאזוצ ,בירעמ־החנמ

 םידיםח עםייה ראג יד וליפא .םעצארפ ןופ גנאג םעד טרעד

 טקוקעג םעד ףיוא טרעײנ ,ןבעגעג םפיפ ןײק טשינ ןבאה

 ןראװעג ןעזעג זיא םעצארפ רעד תמחמ ,רעגניפ יד ןשיװצ

 .ןינע רעלאנאיצאנ רעשידײ ןײמעגלא םלא ןעמעלא ךרוד
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 ןדעי ןעעז טנעקעג ךייא ןעמ טאה םירוחב עלא יד ןשיװ*

 ןטסגנױ םעד ןפורעג ןעמ טאה יוזא — ס׳בר םעד לקעי טנװא

 טאה — יוליע ןא .פאק ןשינואג ןייז טימ טמשעג טאה םאװ ,ןוז

 טאה רע .עטאט רעד יװ טקנופ — ,טםעומשעג םיא ןגעװ ןעמ

 םיא ןענעז סאװ ,תואפ עגנאל ךעלנײװעגרעסױא טאהעג

 טאה׳מ ,רוציקה-ןעלסקא יױוצ יד וצ זיב ןעגנאהעגפארא

 ץנאג א ןיא ןוא ,קאמשעג ץגאג ,אתװצב גנוטײצ יד טנעײלעג

 ראפ ,גנוטײצ רעד רעטנוא ןיוש ןעמ טאה םורא טײצ רעצרוק

 טנעײלעג ךיוא — ...העוצרה הרתוהש ןוױכמ — ,סגעװ ןײא

 ,ךיז ןעקשוש ןעמונעג טאה ןעמ ןוא .״לוםפ הםירט״ ערעדנא

 לקעי ויוא עקאט ןוא ״ןוױוא ןרעטגיה ןופ םירוחב יד״ טא זא

 ןמיס א) ...״השעמ רעד ןיא טפאכעג״ ע״ל ןענעז ,ס׳בר םעד

 ןעמונעג ״עלקעי״ טאה םעצולפ םאװ ,םעד ןיא ןעזעג ןעמ טאה

 ןביוא״ לטיה םענעדײז ןרעטנוא תואפ עצנאג יד ןקאפרעטנורא

 טשינ ןמיס ןײק זעלקעי ײב ןעמ טעז סאג ןיא ןוא ..״ףיורא

 ךסא ןעװעג ןיב ךיא שטאנ ןוא .(...גנילצולפ ,האפ ןײק ןופ

 ,טאהעג ,ןעלקעי קנאדא ךאד רעבא ךיא באה ,ײז ןופ רעגגױ

 — ׳ןוױוא ןרעטניה טירטוצ ןבלאה א טםײה׳ס — ,לקיטש א

 באה ךיא .״שינאמ״ 1טראװ א טפאכעג לאמא באה׳כ ןוא

 ,ןעגנאגרעד ןיב ךיא ...זיב ,טראװ םאד טעײקעג ןוא טעײקעג

 םע באה ךיא ,רוציקה .ץרפ .ל .י ןופ גנופאש א זיא םאד זא

 קראטש ראג ךיוא רימ טאה׳ס ןוא ןזעל ןוא ןעײק םוצ זעמוקאב

 ...ןעקנאדעג יד ״טפיורשעצ״

 םאד״ ״טײקעצ״ טרעװ׳ס יװ טרעהעג ךיא באה רעהכאנ

 ןיא ץלא םאד ? וװ ןוא ,דנא״א יקצעיניל ןופ ״לגנײ עשיליופ

 .ןוױוא ןרעטניה שרדמ־תיב ןשידיסח

 ןצנאג םעד ןגיוצעג ךיז טאה ןװיוא ןרעטניה ןופ ,טראד ןופ

 ןוא ,לוש רעד רעטניה האם םרעקײטפא םוצ געװ רעד רעמוז

 תיב םעײנ םעד רעביאנגעק .שומיש־יתב עשיטאטש יד וצ

 וװ האם רעשידײ רעסיורג רעטכאמראפ א ןעװעג זיא םלוע

 ,״ןסעומש״ ןוא ״ןפערטנעמאזוצ״ ןופ ךשמה רעד ןעװעג זיא׳ם

 םע יװ ,רוציקה .ךעלדײמ ...ןופ אתורבח ןיא ךיוא ןיוש ןוא

 ןיא עקאט ׳טלאמעד זיא ,טלעטשעגסיורא רעטעפש ךיז טאה

 ,לדנרעק םאד ןראװעג טײזראפ ,ןוױוא ןרעטניה שרדמ־תיב

 ןיא ,טײצ רעצרוק ץנאג א ןיא העהכאנ ןבאה׳ם ןכלעװ ןופ

 ־ראפ עלא ראפ סרעריפנא טצארפשעגסיורא ,םורא ראי 5—4

 ״םינױצ ,יחרזמה לעופה ,לארשי תדוגא ןופ קידנביוהנא ןעײט

 א ןיהוװ ,ונרמשי םשה העטײװ טעה טעה ןוא ,םינױצ־ילעופ

 ...קעװא ןענעז םירוחב ךס

 זיא רע סאװ םאד ןבילבעג ךאד רעבא זיא ס׳בר םעד לקעי

 .בר ןעװעג עקאט — רעטעפש ןוא ׳ןעװעג

 ״עיצוטיטםניא״ עקיטכיװ א ךאנ ןענאמרעד וצ רשפא יאדכ

 ןמלא םעד רעביאנגעק ,לוש רעד רעטניה ןענופעג ךיז טאה םאװ

 ־יװעג קידנעטש טאה סאװ ״שדקה רעד״ זיא םאד .םלוע־תיב

 םאװ העטכעלשעג עדײב ןופ םינימה לכמ םינצבק טימ טלמ

 ןדײז םעד ראפ ןפיטאטארפ םלא ןעניד טנאקעג יאדװא ןבאה

 דיא זעװ !״רעמורק רעד עקשיפ״ קרעװ שיםאלק םעלעדנעמ

 ׳ןעזעג שממ ךיא באה ,קרעװ סאד טנעײלעג רעטעפש באה

 עקידעבעל ןעװעג ןענעז ,רעדליב לײט רעטםערג טײװ רעד זא

 ...״שדקה״ רעקינלעימכ םעד טא ןופ טײקכעלקריװ



 ןשטנעמ װא וםאג / ענזיװאטאג לאיחי
 (ביבא־לת)

 ,ןליופ ןיא טעטש עשידיי עלא יװ ׳קינלעימכ טאטש יד

 ־רעװטנאה ןוא תוכאלמ ילעב לײט ןשביה א טגאמראפ טאה

 ,םרעדיינש ׳םרעטםוש :ןכאפ עשידײ שיפיצעפם ןום רעק

 ,סעכאמלעטם ,סרעדניבנײא ,סרעכאמ־לטיה ,סרעכאמ־ןשאמאק

 לםיבא ןיוש זיא סאװ ,םעילאװאק וליפא ןוא םרעכאמ־רעגײז

 סאװ ,ןדײ־ךמע עקיצראה ץלא .ךאפ שידײ א ןײז וצ ןופ טיױו

 ־ןעװאד עלא טליפעגםיוא טכאנײב ןוא ירפ רעד ןיא ןבאה

 טעמכ טכאנײב ןגעלפ׳ס וװ ,םישרדמ־יתב יד ןיא רעצעלפ

 ״לעב ,םידיגמ־םיחלושמ עקידנרעדנאװ ןײז קידנעטש

 ןעמ טגעלפ .ברעמל החנמ ןיב ״ןגאז״ ןגעלפ ײז וװ ,רעשרד

 הכאלמ־לעב רעטעװעראהעגגא אזא יװ ןעעז לאמנײא טשינ

 ץיטש קידנרעה טגעלפ עינאװעראה ערעװש גאט ןצנאג א ןופ

 זיא פאק רעד זא .טנאװ ןא טנעלעגנא ,למירד א ןפאכ ןוא

 עגר א ןרעה ,ןבעג ףיוא פאכ א ךיז רע טגעלפ ,ןלאפעג טא טא

 טיורטעג טשינ ךיז ראפרעד עקאט רשפא ןוא ...רעדיװ ןוא

 ןטלאהסיוא ןפלאהעג טאה ,ײז ןופ רענײא רעדעי ןוא ...ןציז

 ןבאה סאװ ,תורבח ינימ לכ ראפ טלאצעג ,הבישי רעד

 ,ק.דצה תניל ,סעםאק־םידםח תלימג ,ם״ש הרבח וטריטםיסקע

 בײל ׳ר ןענאטשעג זיא ץיפש ריא ןיא םאװ ,אשידק הרבח

 ןײז טימ (...הםברפ־טפיוה יד ןעװעג זיא תונכדש) ןכדע

 םוצ ןסקאװעגוצ יװ ןעװעג דימת זיא סאװ ,עקײפ רעםיורג

 ...ןעװעג תרוטק ריטקמ קידנעטש טאה ׳לױמ

 טאה םאװ ,קראמ ןםיורג ןיא ןטפעשעג יד ןופ רעבאהניא יד

 ענײש ןעװעג עלא ןענעז ,טאטש ןופ רעטנעצ םעד טעדליבעג

 הרות ןופ ןעזסיוא ןקידתובחר טימ רעמינפ־תרדה ,ןדײ

 ןטפעשעג טימ טײל־טפעשעג עסיורג עלא .דחא םוקמב הלודגו

 ײז ןשיויצ ןעװעג .װ״זאא ם׳הינםכא ילעב ,םינימה לכמ

 ןא זעװעג זיא ךיז ראפ רעדעי םאװ ,ןפיט עטנאםערעטניא

 ןוא ריבג א דײ א ,קעטםראפאנ ארזע ׳ר :לשמל ׳אלמ םלוע

 עכעלטע טאהעג ןוא טפעשעג־טינש סיורג א טאהעג ,ןדמל

 עקאט ,עשיטייל רעײז ןעמונעג רע טאה עלא ראפ .רעטכעט

 רענרעל־ליוװ ,טסעק ףיוא סמעדײא ענײפ ןוא עשיטײל ראג

 טשינ רעדניק ןײק טאה ,םהרבא ׳ר ,םעדײא ץיא .רענעק ןוא

 רערעײט א וצרעד ץא םלשומ א ןדמל א ןעװעג ןוא טאהעג

 ןצנאג ןיא ךיז טאה רע .המשנ רעלעדײא ןא טימ שטנעמ

 ןראפ קידנביוהנא ׳ץלא ראפ טגראזעג ׳הבישי רעד טעמדיװעג

 ,םידמלמ יד ןלאצאב ןענעק וצ ,הבישי רעד ןופ טעשזדוב

 — דמערפ רעד ןופ םירוחב יד ןגראזאב זיב װ״זאא םיחיגשמ

 ,רעגעל־טכאנ א ןעמעװ — לאצ ןיא שביה ןעװעג ןעגעז סאװ

 ־געט״ םירוחב לײט רעשביה א ןעװעג •״גאט א״ ןעמעװ ןוא

 ןבעגעג ןבאה םיתב־ילעב ץא תוכאלמ־ילעב םאװ ,״רעסע

 גאט ןיא לאמ ײרד וצ ךאװ ןיא גאט א רעדעי ,לודג דובכב

 רעד טגראזעג טאה םעלא םעד ראפ .רוחב־הבישי א ראפ ןםע

 ־ראפאנ ץפ םעדײאדניק־טםעק רעכײר רעד ,םהרבא ׳ר רעטוג

 רעדא םעד טײצ וצ טײצ ןופ רע טאה םעד ץוחא .ןקעטם

 .ןענרעל ןיא סעפע טײטש רע יװ ,״טוװרפעג״ רוחב םענעי

 טסוװעג ןוא ,טנעקעג ךרוד ןוא ךרוד עלא עקאט טאה רע

 רע טאה לאמ ץיא טשינ .םידומיל יד ןיא זיא רעדעי טײװ יװ

 ־רעטנוא לסיבא םיא טימ ןוא ןעמונעגמײהא ךיז וצ רוחב א

 םיא ךאנ טאה ראנ ,טלעג ןשארג א ןא ראנ טשינ ...טלענקעג

 הקשמו לכאמ םיא ץא שאט ןיא ןשארג ראפ א טפוטשעגנײרא

 •זעװעג

 השמ ׳ר טפעשעג־ןזײא ןא טאהעג טאה ןקעטםראפאנ ןבענ

 ןוא רידא ןא ריבג א ,דײ רענײש־ךעלרעה א ,יקצילראג

 ־לעב א .טאהעג טשינ רעדגיק ןײק ךיוא ,דיםח רעדנאםקעלא

 ־ראג רע טסײה טםיזמוא טשינ :ןגאז ןגעלפ טײל ןוא ״דניגנ

 -לגראג א טאה רע — יקציל

 סיורג ןרעדאמ ראג ןײש א ןעװעג רעדיװ זיא ןבענרעד

 ,רעפעפ ןתנ לאיחי ׳ר ,רעבאהניא רעד םאװ ,טפעשעג־זײפש

 ןײפ ןײלק א טימ םינפ־תרדה א ,דיםח רעדנאםקעלא ןא ךיוא

 םכח דימלת א ריבג א יװ יוזא ,לדרעב ץראװש טגעלפעג

 •הװאג תינימש ןשביה א טימ ןיוש רעבא-טײטשוצ

 :טגאזעג יװ ןעזםיוא ןײז טאה םאג ןיא ןעגנאגעג זיא רע זא

 ־רעבוג־לארענעג ןופ טנארעפיל רעד טײג טא וץרא ךרד

 ׳ןעװעג טשינ קינלעימכ ןיא זיא רעכלעזא שטאכ ...ראטאנ

 זיא׳ם ליױו ,םעד וצ ןעװעג יואר תמאב זיא טפעשעג ןײז רעבא

 .טפעשעג־ןםע־טאקילעד ןײפ עקיצנײא סאד ןעװעג טעמכ

 רעלעג רעגנאל א טימ דײ א ,רעכאמרעגײז לאומש ׳ר

 םיא ףיוא טלאװ קחצי יול ׳ר סאװ דיי רערעייט א ,דראב

 ,מסאה וד לארשי קלאפ רעײט א ראפ םאװ ,עש״בר ,עז :ןגאז

 וםיליהת ךיוא רע טגאז ,סרעגײז טכירראפ רע ןעװ וליפא

 ׳טגעװאב ליומ סאד קידגעטש ךיז טאה םיא ײב תמחמ

 ,טזאלעג ךיז טאה׳ם לפיװ םיליהת קיניױונםיוא ףיוא טקולשעג

 םײב גאטראפ ץוחא ...םיליהת ףיוא אבוסו ללוז א שממ

 ןוא ןענעװאד ןראפ — שרדמה תיב ןשידיםח ןיא ןענעװאד

 ־יפאק ראפ א טימ טקיטעזעגנא ךיז קידנעטש ,ןענעװאד ןכאנ

 ןכש ץיז ךיוא יוזא .טעברא ןײז ײב ךיוא ,םיליהת ךעלט

 ראי קידכעלײק ץנאג א טאה רע .ךאמלאטם לשרעה ׳ר

 ןכאנ ןוא בירעמ־החנמ זיב ןענעװאד ןכאנ ירפ רעד ןוס

 רעד ןיא טעפש זיב טצעזעגקעװא רעדיװ ךיז ןעמוקקירוצ

 ןוא םנגאװ עשרעיופ ראפ רעדער־ץלאה טײרגעג ץא טכאנ

 יױוצ יד יוזא ץא — ןלעטשעג־ץלאה ןקירעביא ץזגאג םעד
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 סעװעלאכ ןכאמ ׳ןענעװאד ראנ — ףיוה ןופ רעכאמ־ןשאמאק

 ...ןוא ׳טעבדא רעד וצ קירוצ ןוא בירעמ החנמ ׳גאט ןצנאג א

 ...סעװשישפ רעדיװ

 ־ןפײז א טימ טפעשעג־ןפײז םיורג א קראמ ןיא ןעװעג

 תודמ לעב א .דײ ןקיצראה ןלעניגירא ראג זיב א ןופ קירבאפ

 א ןעװעג זיא טײװ טשינ םיא ןבענ .ראמוה ןשידײ טימ

 ןכײר א וצ טרעהעג טאה רעכלעװ ׳ץלאז ןופ דאלקס רעסיורג

 א ןוא ׳חקיפ א דײ א ׳דיםח רעדנאסקעלא ןא ׳דײ ןלעניגירא

 ןעװעג זייא ןוא טאהעג טשינ רעדניק ןײק טאה רע ...רעגײװש

 ״טאהעג רע טאה רעדורב א ןוא — תורצוא טימ טפאטשעגנא

 ׳רעדניק טימ לפוטמ א ןעװעג זיא םאװ ׳ראטקעלאק לריאמ ׳ר

 ״סאל/, רעסיורג רעד סאװ ׳ןאמערא רערעטיב א ךעבענ ןוא

 ןעװעג זיא ײז ןבעל ...םיורא טשינ םיא ײב לאמנײק זיא

 לעטאה רעגרעדאמ־קיצנײא רעד ׳לעטאה־ןאראטסער סנאמשעל

 ןשיטעטש־םיורג טימ לעטאה א ׳טאטש ןיא טײצ רענעי ראפ

 ׳טײקרעביוז עקשײוג שממ א טשרעהעג טאה טראד .םענראפ

 ךיוא ׳רימ טכאד ׳ןעװעג עקאט זיא רע .טגאזעג ןעמ טאה

 ׳טאטש ןיא דײ רעטרילימיסא־בלאה רעקיצנײא רעד טעמכ

 .שידײ יװ שיסור ץא שיליופ רעמ טדערעג ןעמ טאה טראד

 א ראפ ןטלאהעג אי רעבא םיא טאה אװטםלאשטאנ עשיראצ

 עלא ןיא טאה׳מ ןוא ןכארבעגסיוא זיא גירק רעד ןעװ .דײ

 ןעמונעג ןליופ ץנאג רעביא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידײ

 ןראװעג רעטשרע רעד ןאמשעל זיא ,״סעקינדאלקאז״

 ײװצ ךאנ טימ ןעמאזוצ ׳קיגדאלקאז רעשידײ סלא טמיטשאב

 ןוא ׳ןדמל א ןוא ריבג א דײ א ׳ןאזנעדירפ לריאמ ׳ר ׳ןדײ

 .יקסנימ פעזיױ ׳ר ׳סאבעלאב םענײש א ךאנ

 ׳ר ןופ טפעשעג סאד ןעװעג ךיוא זיא ןבעלרעד ןוא

 ׳דיסח רערעג רעקידרעײפ א עקאט ׳ןאמנײל ריאמ עשטיא

 ־עלש ןוא־ןזײא ןא ןופ רעמיטנגײא ןוא טאטש ןופ להומ רעד

 רעםעלש ןעמוקאב ןעמ טאה םיא ײב .טפעשעג־רעם

 םיא ײב טאה׳מ םאװ סאד .ןימ ןטסריצילפמאק ןופ

 ןפיוקנײא ןראפ ןעמ זומ ׳טסװועג ןעמ טאה ׳ןעמוקאב טשינ

 תודמ־לעב א ׳גלפומ ןדמל א ןעװעג זיא דײ רעד .ץלעק ןיא

 .תיבה־לעב רענעעזעגנא ןוא

 רעסאװ־עדאס ןופ עקדוב א ןענאטשעג זיא קראמ ןטימניא

 םעד ןופ טפעשעג עקיצנײא סאד — ״ענשזאראמראכאס״ ןוא

 ,עדוב רעטיור רעד ןופ ןרזעילא ׳ר וצ טרעהעג טאה ןוא ןימ

 רעלטסניק א ןעװעג זיא דײ רעד .םעדײא סטחוש קחצי ׳ר

 יד .םיקתממ םינימה לכ ןטײרגוצ ךײש סאװ ׳ךאפ ןײז ןיא

 ןײז ןופ רעגניפ יד טקעלעג ןבאה ןדיראי יד ףיוא םירעיופ

 ןענאטשעגנא טשינ רעבא זיא טחוש קחצי ׳ר ראפ .הרוחמ

 .עקירעמא ןײק טקישעגקעװא םיא ןוא םעדײא ןופ הםנרפ יד

 ראג ןוא טפעשעג סאד טריפעג ןבאה רעטכאט ןוא ןוז רעד

 .טבאמעג טכעלש טשינ

 טאה טראד .קראמ םענײלק םוצ וצ רימ ןעמוק ןענאד ןופ

 המלש ׳ר ןופ טפעשעג־םירפם עטמיראב םאד ןענופעג ךיז

 ןײגפיורא טפראדעג ןעמ טאה טפעשעג םוצ םאװ ׳ןײשנאז

 זיא יוזא .שודק םוקמ א וצ יװ ׳ןגיטש עטרעטסאלפעג ראפ א

 ןיהא טראד ןענעז סאװ ׳עלא יד ןופ ליפעג םאד ןעװעג עקאט

 ןרעטנוא זיב םעצילאפ טימ ׳בלעװעג ךיוה א .ןעמוקעגנײרא

 ־ישימשת ןוא רעכיב טימ בלעװעג טפארפעג לופ א ׳טיפוס

 ־נײרא םײב ליפעג א ןעמונעגמורא ןדעי עקאט טאה ׳השודק

 -״ךילגר לעמ ךילענ לש״ ןופ ןיהא ןעמוק

 ןוא תןיציצ ׳ןיליפת ׳םיתילט טפיוקעג ןעמ טאה טראד

 העד הרױ ׳םיקסופ ׳ם״ש ןופ קידנביוהנא ׳םינימה לכמ םירפם

 א ראפ תולעמה ריש א זיב םירפס עשינבר יגימ לכ ןוא

 ...תדלױ

 ןא דײ א ןופ קורדנײא ןא טכאמעג טאה ןײשנאז המלש ׳ר

 ןסאלב־ראד ןוא ןכעלטיור־לעג ןקיציפש ןײז טימ ׳טעקסא

 .ןרעטש ןכיוה ןטײרב א ןוא זאנ רעקיציפש רעד טימ םינפ

 טימ טעראפראפ ןוא ןעמונראפ ןעװעג דימת זיא המלש ׳ר

 טאה׳ס ןוא ׳דימת םעפע ןאטעג ׳ןשינעטכארט ןוא ןעקנאדעג

 ראנ ׳ךיז רע טאה טײקרעװש םיורג טימ זא ׳ןעזעגסידא ריד

 וצ ריד ידכ ׳תובשחמ ענײז ןופ ןםירעגפא ׳ריד דובכל ׳םאװ

 ׳טליפעג שוריפב טאה׳מ ןוא ...גנאלראפ ןײד ףיוא ןרעפטנע

 ןיא רעביא םיא טםײר׳מ סאװ ׳הלװע א םיא טוט ןעמ זא

 ׳דײ א ׳טײקינײלק א ׳ןתמא רעד ןיא ןוא ...ןעקנאדעג ענײז

 ןוא עשראװ ןײק ךעלנעזרעפ ןוא ןײלא טפא טראפ סאװ

 ןײק ׳טסבלעז עשראװ ןופ ׳עקאט רוקמ ןטשרע ןופ טגנערב

 י !ןטײקילײה ליפיוזא ערה ןיע

 טאטש ןיא ןאד עקיצנײא יד ןעװעג זיא ןײשנאז ןבענ דלאב

 ךיוא זיא סאװ ׳עראשזד לקעי ןופ ״עיגרענע״ ײרעקורד

 ׳תוכז םעד ןיא .טארטסיגאמ ןיא קינװאל רעשידײ א ןעװעג

 סײװ־ײנש א ךאװ רעד ןטימ ןיא ןעגנאגעג רע זיא ׳סיוא טעז

 .ענסנעפ ןיא ןוא לספינש ץראװש א טימ דמעה טסערפעג

 ־סערפעג ףײטש ׳גוצנא רענײפ א ׳ןאטעגנא טנאגעלע ׳רעביוז

 םענאשטוא״ ןא ןופ קורדנײא ןא טכאמעג רע טאה ׳ןזיוה עט

 .״יערװעי

 ׳ענײפ א רעײז רעבא ןײלק א ןעװעג םיא ײב זיא םע

 וצ ףיוא לסערפ־טנאה א טימ ײרעקורד ערעביוז־קיטכיצ

 ענײלק ׳ןטראק־טיזיװ ןוא ארױב ןראפ ןכאז ענײלק ןקורד

 טימ םאג ןיא טעראפראפ ןעװעג דימת זיא רע .װ״זאא ןשיפא

 שריה ׳רעדורב רערעגנײ ןײז ןוא ׳ןכאז עשלהק ןוא ענעגײא

 ןעװעג זיא סאד .קורד םעד טריפעג ןוא טעבראעג טאה ׳ריאמ

 רעדעצ וװ טראד״ ...ןוא רוחב רעקידנגניז ׳רעכעלײרפ א

 ־ןױצ ערעדנא ןשיװצ לדיל טבילאב ןײז ןעװעג זיא ״ןעילב

 םלא עלוש־ךאפ עטשרע ןײמ ןעװעג עקאט זיא טראד .רעדיל

 דעטעפש ראי ריפ ןעװעג זיא ךשמה רעד ןוא רעצעז־טנאה

 זיא סאד רעבא — שטיװעקישטיאװ רעדירב ײב עשראװ ןיא

 .ךיז ראפ לטיפאק א ןיוש

 טאה ׳דײ א טניוװעג טאה סאג־״האמוט״ רעד ןיא

 טאהעג טאה רע .הביח ןושלב ׳ל׳סחנפ ׳ר ןפורעג םיא ןעמ

 ריבג א ןעװעג זיא ןוא ׳טפעשעג סיורג א ׳םארק־טינש א

 ןעװעג זיא םארק יד טאהעג טאה רע וװ ׳זיוה סאד .רידא

 .גנוניוװ יד טאהעג רע טאה טפעשעג םעד רעביא ןוא ׳ןײז

 ןײק טאה ׳רימ טכאד ןרעמיצ 7—6 ןופ טנעמאטראפא ןא

 טאהעג רע טאה ׳ראפרעד רשפא ןוא — טאהעג טשינ רעדניק

 ךס א ןײז ןגעלפ טײצ רענעי ןיא $ס׳יבר וצ טײקכאװש א
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 ןגעלפ םאװ ׳ןפורעג ײז טאה ןעמ יװ ׳ךעליבר דיוא ןוא ס׳יבר

 תועוש,י ןלײט ןוא דעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןראפמורא

 ׳טאטש ןיא ןעמוק ןגעלפ ײז ...עקיטפרעדאב־טיונ ראפ תומחגו

 יבר רעװעשטניפ ןוא רימזוק עלעטאמ ׳ר ןום קידנבײהגא

 ןגעלפ ײז ןוא ׳ם׳יבר עטנאקאבמוא רעקילדנעצ ערעדנא זיב

 ־ניפ רעד״ ןוא עלעטאמ ׳ר .ןעלסחנפ ׳ר ײב ןײטשנײא עלא

 וצ .ןשיט ערעיד וצ םלוע ןקיזיר א ןגיוצעג ןבאה ״רעװעשט

 עלא ןעלסחנפ ׳ר ייב ןענעז תודועס עקידתבש ײרד עלא

 טעװארפעג ןענעז׳ס ןוא םלוע טימ ןעװעג טלופרעביא ןרעמיצ

 .תובחר רעשיריבג א טימ ׳ךלמה דיכ ןשיט־תבש ןראװעג

 טנװאדעג ײז ןבאה ׳הניגנה חוכ ןקראטש א טימ ס׳יבר ןעװעג

 ־ארפעג שיט םעלסחנפ ׳ר ײב ןוא שרדמה תיב ןסיורג ןיא

 לםחנפ ׳ר עקאט ןוא ׳להק ןופ ןרעמיצ עטלופרעביא טימ טעװ

 — ןשיט יד וצ טגנאלרעד ןבאה ןײלא ליח־תשא ןײז טימ

 טימ ׳בוט לכ ןופ — םרעפלעה־החפשמ לסיב שביה א טימ

 ןפורעגםיורא טאה םאװ ׳טײקנבעגעגרעביא ןוא טפאשביל

 .תונבדנ רעקיצראה־טײרב אזא ראפ תולעפתה סנעמעלא

 דוד ׳ר טניוװעג טאה ײםאש רעקסוב םײב ׳וצפארא לםיבא

 רענײש רעקיצײלפטײרב רעכיוה א ,(יקסראצנאג) רעצישידאר

 ־רעײא רעכײר א .םידיסח רערעג עבושח יד ןופ ןעװעג ׳דײ

 ׳בקעי — רערעטלע רעד .ןיז עכעלטע טאהעג ןוא ןעװעג רחוס

 זיא ןוא היעשי־קחצי ׳ר ייב הבישי רעד ןיא טנרעלעג טאה

 ןײלא דוד ׳ר .ןאמליס .י .א ׳ר ׳בר ןופ גנילביל רעד ןעװעג

 רע סאװ ׳ראמוה ןכעלמיטסקלאפ טימ טנכײצעגסיוא ךיז טאה

 ׳םירעיופ יד .שיליופ ןיא ײם שידײ ןיא ײם טצונעגםיוא טאה

 ןסעימש וצ טאהעג־האנה ןבאה רעײא ןרעפיל םיא ןגעלפ םאװ

 .םיא טימ

 .סעקנאלב יד — עטגײװצראפ־טײרב א ׳החפשמ א ןעװעג

 ןעװעג ןענעז ײז .הלודג ןוא הרות טימ טפאטשעגנא ןדײ

 זיא׳ס זא ןוא ׳ןיבר רעצישזדאמ ןטימ ןדנובראפ קידהחפשמ

 ןיוש טאטש טאה ׳החפשמ רעד ןיא הנותח א ןעמוקעגראפ

 ליפ טימ יבר רעד לײװ ׳ךעלײרפ ןײז טעװ׳ס זא ׳טסוװעג

 זיא םעקנאלב יד ײב הנותח א .ןעמוק ןלעװ םידיסח ענײז ןופ

 תובחר ׳הװדח טימ — געט ןביז עצנאג ןראװעג טרעײפעג

 טכאמעג־הנותח סעקנאלב יד ןבאה טײצ רענעי וצ .הניגנ ןוא

 ןיא דיסח רעצישזדאמ ןכײר א ןופ ןוז א טימ רעטכאט א

 ־לעב רעטלפאט א ןעװעג אלימב אד זיא יבר רעד .עשראױ.

 ןײש .קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ןאטעג ךיז טאה — ונ ׳החמש

 ־אדאכ ןעגנאגעג לטעטש םאד זיא הגותח רעד ראפ געט ןביז

 םלועה תוניפ עברא ןופ טעװאיעג ךיז ןבאה טײלעמערא .םאר

 ךאנרעד .ךלמה דיכ ןטײצלאמ טלײטעג ןבאה םעקנאלב יד ןוא

 ײז ןשיװצ ׳עשראװ ןופ םידיסח ןעמוקוצנא ןביוהעגנא ןבאה

 טאה ןתח רעד .ץיפש רעד ןיא ןיבר ןטימ םירידא םידיגנ

 זיא אפוג הנותח יד ןבײרשאב וצ .ךלמ־ןב א שממ ןעזעגםיוא

 ךיא ןעק לצנעט־הװצמ סאד רעבא תוחוכ ענײמ ראפ טשינ

 ךיז טאה ןײלא יבר רעד יוזא יװ ׳ןסעגראפ טשינ םױה דע

 ןופ קע ןײא קידנטלאה הלכ רעד טימ טצנאסעג ןוא טײרדעג

 ןבאה םורא םידיסח יד .קע ןרעדנא םעד הלכ יד ןוא לכיט

 ןוא םיפ יד טימ טעפוטעג ׳טגעה יד טימ טעקסאילפעג

 ...החמש האר אלש ימ — זא ׳תובהלתה אזא טימ ןעגנוזעג

 ןגעװ קינלעימכ ןיא טדערעג ןעמ טאה ואנרעד גנאל ׳גנאל

 .הנותח רעכײר רעלעניגירא רעד מא

* 

 ךיז קינלעימכ טאה ןטעטילאיצעפם ערעדנוזאב ײװצ טימ

 ־ארפ ׳ןליופ ןיא טעטש עשידײ עלא טעמכ ןופ טלײטעגםױא

 ןום לײט ןםיורג א ראג טקיטפעשאב ןבאה םאװ סעיסעפ

 רעד .ײרעבראג ןוא ײרעלזדנעג זיא םאד .ןדײ רעקינלעימכ

 ןעװעג זיא ץלעק ןופ קידנעמוק ׳טאטש רעד ןופ לײט־ןופצ

 דעד ,טאטש קע רעטײװצ רעד ןוא ׳טנגעג־רעלזדנעג יד

 א .טנגעג־ןעײרעבראג יד ןעוועג זיא ׳לײט רעקידמורד

 פדעלזדנעג יד ןופ ןעמונראפ ןעװעג זיא טאטש לײט רעשביה

 ־עדאהעג ךיז ןבאה סע עכלעװ ןיא ,ףײה עסיורג ערעײז טימ

 ײז ןעמ טאה םישדח־רעטניװ יד ןיא .זדנעג רעטנזיוט טעװ

 זיא מא טײצ־סעמטסירק וצ ןוא ׳טפאטשעג ןוא טעשאפעג

 ׳דנאלשטײד ןײק ןוא ׳ןםײרפ ןײק ןעגנאגעג ץלא זיא רעטניװ

 ׳טײהרעקידעבעל ׳עצנאג ״ןעײמרא״ ׳זדנעג טקישעג טאה ןעמ

 ןבירטעג ןעמ טאה םורא רעפרעד ןוא ךעלטעטש עלא ןופ ןוא

 ײז זבאה םאװ ׳סרעזלדנעג יד ראפ קינלעימכ ןײק זדנעג

 ײז הגרדמ רעד וצ טגנערבעג ײז ןוא טעמראקעג שינעמכאפ

 יבאה םאװ ןדײ יד עלא ...״ןסארפ״ יד ראפ יואר ןײז ןלאז

 גאטראפ ןזיװאב םיוק ןבאה ׳ןעמונראפ זדנעג יד טימ ךיז

 גאט ןצנאג א ןוא שרדמה תיב ןםיורג ןיא ןענעװאדוצפא

 ׳ײנש ׳טסארפ ,טלעק ןיא ׳ךרפ תדובע טעבראעג ייז ןבאה

 ןשיװצ ןעװעג .הנױח רעײז ןגיוצעג םעד ןופ ןוא ,סעכורעיװאז

 םאװ ׳הרות יעדױ ךםא ׳ןדײ עקיצראה ךעלנײװעגרעסיוא ײז

 ׳ד״מהיב ןםיורג ןיא רועיש א טנרעלעג ןעמ טאה טכאנײב

 ןוא ׳עינאװעראה רערעװש גאט א ךאג בקעי ןיע לקיטש א

 ןצנאג א ןופ — ערעייז רעמינפ עאלב ענעריורפראפ יד ןופ

 ׳החמש ןוא הודח ןטכױלעגסײרא טאה — ןםיורד ןיא ץיז גאט

 ײרטקעלע) ד״מהיב ןסיורג ןיא ןפמאל־ץילב יד ײב קידנציז

 טשינ — ״הימש רכד ןאמ״ ןעװעג ןאד זיא גגוטכײלאב עש

 סנוױוא עװאלפאק עםיורג ײװצ יד וװ ,(קינלעימכ ןיא א נמנב

 ןבאה ׳שרדמ־תיב םעד רעביא טײקמעראװ טיירפשראפ ןבאה

 ׳חור־תחנ ןוא הדמתה אזא טימ בירעמ ךאנ טנרעלעג עלא ײז

 ־עגפיוא טאה םאװ ,הרות ןעגנולשעג טיטעפא ןא טימ טעמכ

 רענײב ערעײז ןיא טײקיטםארפ יד טמעראװרעד ןיא טעײט

 ײב ןעזעג ןעמ טאה ׳םײח־תװדח ןתמא םעד .גאט ןצנאג א ןופ

 .ץזײ יד טא

 א .טאטש קע ןטײװצ ןופ ׳סרעבראג יד עבלעז םאד ןוא

 ינימ לכ ןופ לעפ רעטנזיוט טעבראאב ןבאה ןדײ לאצ עםיורג

 ׳רעבירג עפיט רעטרעדנוה יד ןיא ײז קידנקײװ ׳עברא־יכלוה

 ׳ןצלאז ןוא ןדיםקא ״עקידעקעמשנײפ״ ײלרעלכ טימ טקײװעג

 עקיטראפ ןופ םראפ רעד ןיא ׳רעהכאנ ןוא ׳לאמ ערערעמ

 יפ לע .דנאלסור ןוא ןליופ ץנאג רעביא טקישעצ ׳רעדעל

 ׳טעברא עטשרע יד סאװ ׳ןשטנעמ־ךמע ןעװעג םאד ןענעז בור

 ןטימ ןעגװאדפא ןםיול ןעװעג זיא גאטראפ קידנעײטשפיוא

 עשיזיפ ערעװש טעװעראהעג גאט ןצנאג א ןוא ןינמ ןטשרע
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 יוכל ול יוא״ :טגאז ארמג יד יװ שממ טעברא עמענעגנאמוא

 ן:עלרע רעײז ראפ טעװעראזזעג רעטיב ...״יקסרוב ותונמואש

 ...ןהעש־טכאנ עטעפש יד ןיא זיב םױק

 ךיז טאה ןעײרעבראג עלא יד ןשיװצ ןטימ עמאם ןיא

 ןקיזיר א ןעמונראפ טאה סאװ ׳ײרעיורב־ריב א ןענופעג

 ןוא ?במאד ריאמ עשטיא ׳ר וצ טרעהעג טאה ןוא ׳חטש

 ןעװעג טשינ רע זיא ריאמ עשטיא ,ר ןםײהעג טאה רע שטאכ

 דיםח רעדנאסקעלא רענעעזעגנא ןא ראנ דיסח רערעג ןײק

 ןא יװ ןעזעגסױא ןוא במאד ןםײהעג ׳אוה ןכ ומשכ שממ ןוא

 ־יליופ רעד ןיא רעטרעדנוהראי ןופ במאד רעטלצראװעגנײא

 ׳ײרעױרב־ריב רעד ןיא ןעגנאגעגנײרא זיא ןעמ זא .דרע רעש

 א ןיא ךיז טניפעג ןעמ זא ׳ליפעג סאד טאהעג ןעמ טאה

 זיא חטש רעצנאג רעד .ץישטכאלש ןםיורג ראג א ןופ טוג

 ךיז ןבאה ׳ןעגנילקעגנא טםאה וד זא ןוא טמיוצעגמורא ןעװעג

 טאה שזורטס רעד זא ןוא ׳טניה עטפאה עצנאג א טליבעצ

 רעמ ןבאה ײז ןוא טניה יד קידנליטשנײא ׳טכאמעגפיוא ריד

 שממ ןעװעג זיא ׳טקעמשעגמורא ריד ראנ ׳טליבעג טשינ

 ...ןרילראפ זושל םאד טנאקעג טאה ןעמ ׳התמשנ החרפ

 ןעזעגםיוא טשינ טניה ץיק יװ ןצנאג ןיא ןבאה ײז תמחמ

 ףושיכ א טימ סעפע טאה ןעמ סאװ ׳םרעגיט עדליװ יװ ראנ

 הטילש ןײק רערעמ ראפרעד ראנ ןבאה ןוא טליטשעגנײא

 יד ןיא ןעמוקעגנײרא דאנרעד טסיב וד ןעװ ־ײד רעביא

 ־רעביא יד זיא ׳במאד ריאמ עשטיא ׳ר ןופ ןטנעמאטראפא

 .שינעגעגאב עטשרע יד יװ רעקראטש ליפ ןעװעג גנושאר

 ךיז ראפ ןעזעג וטסאה רעמיצ ןםיורג ןקידתובהר א ןיא

 ־ןאטשאק רעטיור א טימ דײ ןקידרענײב־טײרב ןכיוה א

 ןפיוא לפאק םענעטעמאס ןכיוה א טימ ׳טײרב — דראב

 ןוא םורא .ץנירפ א יװ טעמכ ןםעזעג ךיז זיא םאװ ׳פאק

 ׳סישרדמ ׳ןם״ש ׳םירפם עטליפעגנא טימ קנעש — םורא

 ןופ .טשיילעג תויתוא־דלאג טימ ׳דנעב ענרעדעל־ךעלרעה

 ׳ר ןופ עטאט רעטלא רעד טציז שיט טײז רערעדנא רעד

 ׳םינפ־תרדה א ׳רעקיצכא יד ןיא דײ א ׳ןריאמ עשטיא

 זיא רע .דראב רעםײװ־ײנש רעגנאל א טימ ךיוה ךיוא

 םענעטעמאס ןשינבר א טגארט רע ׳רפס א ןיא טפיטראפ

 רעשידיםח א רעדא בר א יװ ןעזםױא ןא טאה ןוא טאלאכ

 ׳ענײלק ןוא עסיורג ךעלקינײא טימ טלגנירעגמורא ׳יבר

 .טעדײלקעג שיריבג קידתובחר ׳ךעלעטיה עשידײ ןיא עלא

 א טנאװ ןפיוא טגנעה םאר־דלאג םענײש ראג א ןיא

 ־ןשריה ןטײז עדײב ןופ ןוא דליב־טפאשדנאל ןײש ךעלרעה

 תכאלמ ישעמ טעדליגאב ׳רענרעה־לאניגירא טי?נ רעדליב

 הרות ץפ דליב קידנפאכראפ א ןעװעג זיא םע .תבשח׳נ

 .דחא םוקמב הלודגו

 א טימ במאד ריאמ עשטיא ׳ר ןוז ןטימ עטאט רעד

 ןענעװאד ןעמוקעג תבש ןדעי ןענעז ךעלקינײא לאצ עשביה

 טנעאנ טשינ ראג זיא םאװ ׳לביטש רעדנאסקעלא ןיא

 תוטשפה תילכתב ךיז טריפעג ןוא ״ףיוה״ ןײז וצ ןעװעג

 תילט א ןיא שידיםח טנװאדעג ׳םידיסח יד ןופ רענײא יװ

 ןעװעג זיא ןוא ׳הרטע רענרעבליז רענײש ׳רעטײרב א טימ

 עשיריבג רעדא הװאג ןופ ץמש ץיק .תױרבה ןיב ברועמ א

 ײז .ײז ײב ןקרעמ וצ ןעװעג טשינ זיא — טײקנסירראפ

 שולש וצ וליפא ןעמוק ךיוא טלעפראפ טשינ לאמנײק ןבאה

 טימ ״הלח תיזכ״ םעד ןסעגעג ןוא ״לביטש״ ןיא תודועס

 טימ תורימז יד ןעגנוזעגטימ ןוא עלא טימ ךײלגוצ גנירעה

 .םידיםח עלא יװ יונעג ׳ליפעג ץא תוקיבד

 ■¥־

 ־ילעב יד טאטש ןיא ןעמונראפ ןבאה טרא ןבושח א ראג

 ןבאה ןוא טכיש רעשביה א טעדליבעג ןבא׳י סאװ ס׳הלגע

 ביוא ׳״ןםאלק״ ערעדנוזאב ײרד ףיוא טלײטעג השעמל ךיז

 ״רעטסבושח״ רעטשרע רעד .ןקירדםיוא יוזא ךיז ןאק׳מ

 ראנ ןבאה סאװ ׳םעשזאקשזארד יד טעדליבעג ןבאה לײט

 עטריאוטיס רעםעב ׳עקיד־ונירומ יד טימ ןאט וצ טאהעג

 ־ץלעק ״עיניל״ רעד ףיוא ןראפעג ןענעז םאװ ,ןרישזאסאפ

 ־ילעב רענעגעװ יד — ןאד .ץיגפאטם־קםוב־קינלעימכ

 ׳עינילרעקיביוארעדףיוא ןרישזאסאפ ךיוא ןריפ םאװ ׳ם׳הלגע

 ןיוש ןבאה סאװ ׳ןרישזאםאפ עקיגנאר־טײװצ ןיוש ראנ

 טאה אד לײװ ,״עקיפאק״ רעד טימ ןענעכער ךױ טזומעג

 רעד ףיוא יװ ׳רעקינײװ לטירד א טימ יװ רעמ טםאקעג

 םומיסקאמ ןסעזעג ןענעז ריא ןיא סאװ ׳עקשזארד רעמעװקאב

 רעד ןאד ןוא ; 20 זיב לאמא — אד ןוא ׳ןשטנעמ סקעז זיב

 ׳ם׳הלגע־ילעב־רענעגעװ־אשמ עםיורג יד ,״סאלק״ רעטירד

 ׳טײרב רעד ןיא דרעפ ײרד טימ ןראפעג ןיוש ןענעז סאװ

 רעד ןופ ןוא — וצ תואשמ ערעװש יד ןפעלש ןענאק וצ ידכ

 ־ראפ טאה ״עיגיל״ עצגאג יד םאװ תואשמ ׳ץלעק ןיא ןאב

 טלעװ רעטײװ רעטײװ רעד ןיא טריטראפסקע ןוא טכיורב

 ןוא םעכאפאפ זיב ןרעדעפ ןוא רעדעל ןופ קידנבײהנא ׳ץירא

 .דנאלסור ןטײװ ןראפ סעגנעמ עצגאג ׳םעכושזאק

 ־נוזאב א יװ טעמכ טעדליבעג ןבאה ס׳הלגע־ילעב יד ײז

 ־ךאפ ןקיטראנגײא ןרעדנוזאב א טימ ׳טאטש ןיא טבש ןרעד

 טרא םענעגײא ןא טימ ׳רעגײטש־םנבעל םענעגײא ׳ראלקלאפ

 ןשיװצ .ןשרד־לעב א ןרעה ןוא ןענעװאד םוצ ע״שבר ןראפ

 א טימ ײז ןבאה ׳עכעלגעמראפ קראטש ןעװעג ןענעז ײז

 ־נומענרעטנוא־הרות עבושח עלא טציטשעג טנאה רעשינרזפ

 ־הבישי ןוא םיחרוא עדובכב ןםע ןבעגעג ןוא טלעג טימ ןעג

 יד ײב ןענרעל רעדניק יד טזאלעג ךיו-א ןײלא ןוא ׳םירוחב

 ,.א.צ ןעװעג .הבישי רעד ןיא ןוא טאטש ןיא םידמלמ עטסעב

 א טימ ןוז ץיא ראנ טאהעג רע טאה ׳יקםװעינשאװק ריאמ

 טקעטשעגנײרא ׳שובײל ןוז םעד ןיא רע טאה — ׳רעטכאט

 רע ׳רענרעל־ליוװ א ןײז לאז רע ידכ ׳טלעג טימ ןומטמ א

 זיא ןוא ׳רוחב רענעטארעג רעשיטײל א רעײז ןעװעג זיא

 טאה ןעמ יװ ׳טײל רעסיורג א ראג ןעמוקעגםיורא עקאט

 ־ךמע טימ בוטש עשידײ־םעראװ א ײז ײב ןעװעג .טגאזעג

 םאד ערעדנא ךס א ײב ןוא ...טראם ןטסנײפ ןופ טײקשידײ

 .עבלעז

 זיא גינעק רעטניורקעג־טעמכ רעדא רעטניורקעגמוא רעײז

 עלעפאק ׳סעשזאקשזארד יד ןשיװצ רעטסכײר רעד ןעװעג

 טגאמראפ טאה סאװ ׳ןפורעג םיא טאה ןעמ יװ יקסנימאק
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 ראפ 8 רעדא 6 א טימ םעקשזארד עכעלטע עבײש זײלא

 ןוא אד טקישעג ײז ןוא ״ןשטנעמ״ ןטלאהעג טאה רע .דרעפ

 רעםיורג א ןעװ ׳לאפ ןכעלגײװעגרעסיוא ןא ןיא ראנ .טראד

 ־לארענעג דעד ׳לידבהל רעדא ׳טאטש ןיא ןעמוקעג זיא יבר

 ״רעםײמש״ רעד ןעװעג ןײלא רע זיא ןאד — ראטאנרעבוג

 לאפ םעד ןיא זיא םאװ ,עקשזארד רעד ןופ רעריפנא רעדא

 ...ץיפשאנ דרעפ ראפ ײרד טימ ןראװעג טריפעג

 ־עגכאנ םיא טײק ןוא דניק טאה ,סאג יד ךריוד זיא רע זא

 ־ןײפ א ןעװעג זיא רע .״ץרא ךרד״ ןוא האנק טימ טקוק

 ,עכיוה טימ רעטניװ ןוא רעמוז ןעגנאגעג ,ןאמ רעטיובעג

 ־ןײש ןצרוק א ןיא ,לוױטש־ןטעלבוטש עפײטש עטריקאל

 ענײש ןוא לטיה םענעלוקאראק ןכיוה א טימ לקער ןטסאפעג

 א ןופ רעכיג ןעזסיוא ןא טאהעג טאה רע .ןזיוה־עפילאג

 ...םענײז ןאזינראג ןיא רטאמם א טכאמ סאװ לארענעג

 לאמ ןטשרע םוצ עקאט ,טײצ רענעי ןיא זיא םע ןעװ ןוא

 ־אמאטיוא־רישזאםאפ רעםיורג א ןענישרעד ,קינלעימכ ןי£

 -ץלעיק עיניל רעד ףיוא ןריסרוק ןביוהעגנא טאה סאװ ,ליב

 ןיהוװ ,טרארוק טמיראב א ןעװעג זיא םאד) קםוב־קינלעימכ

 טרפבו וליפא טײװ ראג ןופ ךױא ןעמוקעגניהא זיא ןעמ

 זיא םע וװ ,ץינפאטם ןוא — (עיגרעבוג רעצלעק ץנאג ןופ

 טכאמעג ךיז טאה ליבאמאטיוא רעד ןוא ,טאיװאפ רעד ןעװעג

 םע טאה — ,קראמ ןיא לעטאה םנאמשעל ראפ עיצאטס ןײז

 ,ללכב טאטש רעצנאג רעד ףיוא םשור ןקידלאװג א טכאמעג

 ...טרפב ם׳הלגע־ילעב יד ףיוא םשור ןקידנרעטישרעד א ןוא

 לופ ןעװעג זיא קראמ רעצנאג רעד ־טנײה יװ קנעדעג ךיא

 טלמאזעגפיונוצ ךיז ןבאה םאװ ,ןשטנעמ עקידנעיפאג טימ

 ,ןססאק רענײש רעטכאמראפ א :יװ רעדנוװ ןזײב םעד ןקוק

 זיולב טאה ןוא — קיניױועניא ןסעזעג עטרעטםלאפעג טימ

 ןא ,ץילא טפיול ןוא ...רעמ טשינ ןוא ...רעדעך ענעמוג ריפ

 ,םעפע טײקינײלק א ...ןא ץלעק ןופ יוזא — ,וליפא דרעפ ןײא

 ןײלא טפיול ןטםאק רעד יװ ןגיוא ענעגײא יד טימ טעז׳מ

 ״לאמראנ״ יוזא ךאד זיא רע ,היארהו ,רעהא זיב ץלעק ןופ

 ...״טעפאס״ ןוא ,געװ ןופ טביוטשראפ ןוא טעשזראקראפ

 טסעז וד שטאכ ןוא העיסנ רערעװש אזא ךאנ ןופ יװ עקאט

 ,וצרעד טנאפשעגוצ שינעפעשאב קידעבעל ןײק טשינ

 םעפע ךיז טםיג׳ם ץא ,טעצכא ןוא טעפאס רע יװ וטםרעה

 רעװאג יװ יוזא ײםאש ןטריקורב ןפיוא םיורא קינײװעניא ןופ

 ...דרעפ ענעעזעגמוא ןופ

 ילעב ינימ לכ ןענאטשעג ןענעז לפײה ןרעדנוזאב א ןיא

 ןעװעג ןיב ךיא .ץיפש רעד ןיא ןעלעפאק טימ ס׳הלגע

 ראג ןוא אתורבח יד םעפע טגאז םאװ ,ןרעה וצ עװאקעשט

 ײז ךאד זיא סאד סאװ ,״ןינע״ םעד וצ ,עלעפאק סרעדנוזאב

 ןוא ןענאטשעג ןענעז ס׳הלגע ילעב עלא .עגונ ״טקעריד״

 ןגיוא יד ןיא ןעלעפאק טקוקעג רעמינפ עטערומכראפ טימ

 ײז ךיז טלאװ טלעװ יד יװ יוזא ,רעצ ןקידנטעב אזא טימ

 םעד טימ טקידנעעג ,קע ןא ...סע טםײה ...ןיוש״ .טקעעג

 ״? דרעפ ןײק רעמ טשינ עקאט ןיוש ףראד׳מ י ״תוכלמ־דרעפ״

 :ןריולראפ ךאד ןענעז רימ ,ךארב א ,יוא״ ־ טגאז רענײא

 ״טקוק .״ןוא ק״לב ןטרעוױלגראפ א טימ טײטש לפאק ןוא

 ףוסל ןוא .ןזאלוצםיורא ליומ ןופ טראװ א ןא ,טקוק ..ןוא

 סע טמענ״ — םיװז טײפש ןוא — ,״יופ״ ?גאז א רע טיג

 טעװ ראטאנרעבוג־לארענעג רעד רעבא-לװײט רעד

 ־לארענעג ןטימ ...ןטסאק אזא ןיא ןצעזנײרא טשינ ךאד ךיז

 ־קעװא ײברעד ךיז טאה רע-״\ ךיא ראפ ,ראטאנרעבוג

 למעזעג סאד טזאלראפ ןבאה םיא טימ ןוא ,קעװא ןיא טײרדעג

 ־טערומבראפ ןוא פעק ענעזאלעגפארא טימ ס׳הלגע־לעב עלא

 ...רעטימעג עקירעיורט

 ןבאה םאװ םידמלמ לאצ עםיורג א טאטש ץא ןעװעג

 ־םפראד ןוא טאטש ןופ םישודק־ןאצ ןגיוצרעד ןוא טלענקעג

 ײז ןשיװצ ןעװעג ןענעז .קינלעימכ םורא ןוא ןופ ,ןדײ

 ערעלופאפ יד טימ קידנבײהנא ׳ןפיט עקיטראנגײא עכעלרע

 השמ ,רעטסטלע רעד םאװ ,ריקי רעדירב ײרד טאטש ןיא

 ץפ טנרעלעג טאה דראב רעלעג רעגנאל רעד טימ לעבא

 דעד ,ריקי השמ ׳ר רעטסלטימ רעד ;שמוח זיב ףארט

 טנרעלעג טאה ,״זדלאה ןיא לגרא ןטימ״ ,דיסח רעצישזדאמ

 ׳ר רעטירד רעד ןוא ,ארמג זיב שמוח ןופ רעדניק טימ

 ־בלעז טעמכ״ ענעסקאװרעד טימ ןיוש טנרעלעג טאה ןועמש

 ךיז ןבאה םאװ רעדניק עשיריבג ,רענרעל־ארמג ׳ עקידנעטש

 ןיא טריפעגגײרא ײז טאה רע ןוא ,םידמול ףיוא ןטינשעג

 ןעװעג — ריקי השמ ׳ר .(דום ,זמר ,שורד ,טשפ) .ם״דרפ

 ־טכײל ןוא ראמוה םעניד םענײפ א טימ ,רעקידװעדעראב א

 ...דמלמ ...רעד היבוט קיטש א טעמכ ,ךעלטרעװ

 א — רעדורב א םרחום־רעדעפ ל׳דוד ׳ר) — פעזיױ ׳ר

 ־גיפ רעד ןופ דמלמ־יקדרד רעד — (ריבג א ןוא ןדמל א דײ

 וצ ךס א זיא׳ם ןכלעװ ןגעװ פיט א — סאג רעװעשט

 ,(ןפורעג םיא ןעמ טאה ק״דר) קיגדארק דוד ׳ר ...ןלײצרעד

 .אעיצמ אבב ...ףיוא טםילאיצעפס א ,החמומ א ןעװעג

 ןוא תכסמ יד טא ןראװעג טנרעלעג םיא ײב זיא ד־מת ןוא

 סיורא רע זיא ,ןמז ײװצ טנרעלעג םיא ײב טאה לגנײ א זא

 ײברעד ןוא-אעיצמ אבב ...ףיוא רעטקידנעעג א

 םוצ תמחמ ...ןעװעלגנאמ טנאקעג ...הכאלמ א ךיוא טנעקעג

 ־גאגעג זיא סאװ ׳לגנאמ א טאהעג ךיוא רע טאה וצ ןלענק

 ןופ ןעמוקעג ןענעז רעבײװ ןוא ...חוכ םענעגײא ףיוא ןעג

 ־ןב א ןציטשוצרעטנוא ידכ ׳ןעװעלגנאמ םיא וצ טײװ יװ

 .הרות

 ־גיבגײא עקלעמש ׳ר טניוװעג טאה םיא ןופ טײװ טשינ

 רעטסעב רעד סלא טאטש ןיא טמיראב ןעװעג זיא סאװ ,רעד

 ׳עפיל ׳ןוז א טגאמראפ טאה סאוו ןוא ,סרעדניבנײא יד ןופ

 טאה םירפם יד רעבליז ןוא דלאג טימ ״ןשײל״ ץיז םאװ

 ןדבוק ןבאה ״טנעה ענעדלאג טאה רע״ .פש א טאהעג

 ןטצעל ןזיב רע טעדנעװראפ ״דלאג לטעלב״ א ן;א ,טגאזעג

 רקיעב זיא סאװ ,ןטאט םוצ ץאזנגעק ןיא .רעטעמילימ

 ׳םיא ראם רעמ ךאנ דראב יד ןוא טײרב רעד ןיא ןסקאװעג

 ־קראםש עדײב ןוא ,ךיוה רעד ןיא רעדיװ עמאמ יד

 ־קוװ־לטימ ,רעקידנגײװש א ןעװעג עפיל זיא ,עקידװעדעראב

 ןכלעװ ןא ,ןאד קיםײרד ראי א ןופ רוחב רעטראדעגםיוא רעקיס
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 1958 תנשב םלוצ — הרוגממל הכפהש תסנכה תיב לש ״םישנה תרזע״

 1958 ןיא ןעמונעגפיוא — רעלכײפש־האובת א ןיא ןראיחעג טלדנאװראפ זיא סאװ ,לוש רעד ןופ ,םישנ תרזע ןיא האובת ענעטאשעצ

 ןיא זא ,טאטש ןיא ןעמ טאה טםעומשעג ...ןקז תמיתח'

 עראשזד לקעי טימ רע טאה ,ראונאי ןט־9 םעד ,״ראי ןט־5״

 ןוא ,דארגארטעפ זיב שזא ןעגנודניבראפ ןגיוצעג ,ןעמאזוצ

 ...טירבראפ טשינ רועיש ךיז טאה רע ןוא ...ןאפאג זיב

 ־ראעג ןוא רעקידנגײװש א ןבילבעג רע זיא ןא ןאד ןופ ןוא

 עלאמ ראנ — טלײצרעד ןעמ טאה יוזא ...הדמתה טימ טעב

 ...ןגאז ןשטנעמ סאװ

 רעטמיראב רעד טניוװעג ךיוא טאה םיא ןופ טײװ טשינ

 ךיוה ,םינפ־תרדה א דײ א .ךוארטש רזוע ׳ר טאטש ןיא

 א ןיא רעטניװ ןעגנאגעג ,דראב רעםײװ רענײש א טימ

 ןזעװעג ןוא ׳טאטש ןיא רענײא ,ץלעפ־רעטופ ןריוכט

 /׳עלאסעװ״ ןוא ״ןילעצ״ רעטיג עכעלטע ןופ ״ץישזדעשזד״

 .ןצאשפא טנעקעג םיוק טאה ןײלא רע םאװ ןגעמראפ א טימ

 ךיז טאה םאװ ,דײ רעמעראװ ,רעקיצראה א ןעװעג ײברעד

 ,טאטש ןיא ןכיורבעג ינימ עלא ףיוא ןטםאק ךם א טזאלעג

 ןא טאהעג טאה רע ,ענעפא ןא ןעװעג זיא בוטש יד ןוא

 ןוא ןעמוקעג םיא וצ זיא סאװ ,דײ ןדעי ןרעהוצםיוא רעיוא

 ןדעי ןעמוקעגנגעקטנא ןוא ״דרצ תע ןיא — םרעדנוזאב —

 ןשביה א ןופ קידנבײהנא — הבחר דיב גנאלראפ ןײזי

 ןעװעג ײברעד ןזא ,תולכ עמערא ראפ ןדנ א זיב דכה תלימג

 .ןײלא תוטשפ יד

 טימ ,ןדײ עקיצראה עלא יד ןענעכערסיוא ײז ןאק רעװ

 ןעװעג זיא ךיז ראפ רעדעי םאװ םעדאלקס־ץלאה עסיורג יד

 ןופ ,ןדײ ובור בור ,עלא יװ יוזא ,טנאסערעטניא ראג זיב

 טײקיצראה רעשידײ טימ טליפעגנא ןעװעג ןענעז קינלעימכ

 .ןדײ עשיליופ ללכב יװ טײקלרעפ רעטכע ןוא



 קינלעימכ וופ דנאלרעטניה םאד / ענזיװאטאג לאיחי
 (ביבא-לת)

 ךעלטעטש /■׳דנאלרעטניה״ ןגײא ןא טגאמראפ טאה קינלעימכ

 ,לאצ רענײלק א ןיא טניװועג ןבאה׳ס עכלעװ ןיא רעפרעד ןוא

 ־שרעיפ יװ דעלטעטש ןוא ׳ףראד א ןיא ןדײ 6 זיב 4—3 וצ

 סאװ תוחפשמ רעמ ןיא 100 טימ .דנא.א ץיװעקטעיפ ׳עצינ

 ־םלוע םוצ ,קינלעימכ טאטש רעד וצ ןדנובעגוצ ןעװעג ןענעז

 ־לעימכ ןופ ןעד .הזה־םלוע םוצ ךיוא יװ ,קינלעימכ ןופ אבה

 םיגורתא יװ ,ףראואב ןקיטםײג רעײז יא ןגיוצאב ײז ןבאה קינ

 ערעדנא עלא ךייא ןרא ׳װ״זאא השודק־ישימשת ינימ לכ

 .װ״זאא הרוחס־טינש ,רעדעל ,ןזײפש :ןכיורבעג עקידתױמשג

 ,ץיװעקטעיפ ,עצינשרעיפ ךעלטעטש יד ןעװעג ךיוא ןענעז סאד

 ערעײז עלא טימ ץיװעשזדנעם ,עניונג ,װעקדאלש ,װעשילאמ

 ראפ א טאהעג טאה ײז ןופ סעדעי םאװ ,רעפרעד עק׳מורא

 תודע עםיורג יד ןשיװצ — האופר א ףיוא יװ יוזא ,ןדײ

 טגאמראפ ןיוש טאה םאװ עצינשרעיפ .םירעיופ (עדאמארכ)

 טשינ םלוע־תיב ןגײא ןײק ךיוא טאה ,רעניוװנײא 100 א זיב

 יד ךאנ ןײג לטעטש׳ם טגעלפ ,באב־העשת שטאכ — טאהעג

 זיא הרוםמ א טיול .לטעטש ןרעטניה ךרעב טסראיװ א תוניק

 ־תיב רעשידײ א ןעװעג אד קירוצ ראי רעמ רעדא 100 טימ

 רעבא ןראי טניז .רעסערג ןעװעג זיא לטעטש םאד ןעװ ,פלוע

 סאד .קינלעימכ ןײק םיתמ עריא עצינשרעיפ טגנערב ןיוש

 עלא ןופ גנולגיפשפא ןא ןעװעג רוטאינימ ןיא זיא לטעטש

 ־תיב א טאהעג טאה ;ןליופ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידײ

 עלעשטיא ׳רשמש םענעגײא ןא טימ ,לוש־רעבײװ א טימ ׳שרדמ

 רעקיצנײא רעד יא שמש רעד יא ןעװעג זיא םאװ ,ערדזאג

 ״רעריפ״ רעלעיציפא רעד — ןוא ,לטעטש ןיא רעגערט־רעסאװ

 רע זיא םעד ץוחא .קינלעימכ ןײק לטעטש ןיא םיתמ יד ןופ

 טגאמראפ טאה לטעטש סאד סאװ בר םײב שמשמ ןעװעג ךיוא

 עטצעל יד ןופ רענײא .םינבר ענשזאװ רעײז דימת אקװד ןוא

 ןוא גיהנמ רעשיטכינױצ רעטנאקאב רעד ןעװעג זיא םינבר

 .בר רעקינלעימכ ןופ ןוז רעטסגנײ רעד ,ןאמליס בקעי ברה ןואג

 םגה ,טאהעג טשינ הםנרפ ןײק רע טאה םעלא םעד ןופ רעבא —

 ,טײל עטלא .קדצה תניל לקיטש א ןעװעג ךאנ זיא בוטש ןײז

 ןיוש ךיז ןוא ,ןײלא ץנאג ןעװעג רעטלע ןפיט ןיא ןענעז סאװ

 ׳ר וצ ןײרא ןענעז ,״ןענידאב״ ןײלא ע״ל טנאקעג טשינ

 טאה ,בײװ ןײז ,לדארפ ןוא ,טלאצאב טאה לטעטש .עלעשטיא

 ...טנידאב ײז

 ־עװאק א ףיוא ןוא ,הװקמ א טימ דאב א ךיוא טראד ןעװעג

 ענײש לסיבא ,םיריבג לסיבא טאהעג ךיוא סע טאה עלעפעל

 סאד .םינצבק לםיב שפיה א ןוא םיתב־ילעב עשיטײל ,ןדײ

 יד ןופ םירעיופ יד טימ םנטםײמ טלדנאהעג טאה לטעטש

 א טאהעג טאה לטעטש סאד יװ יוזא. .רעפרעד עקימורא

 ןפיוא קינלעימכ ןײק קידנראפ ,םירעיופ יד ןוא ׳קראמ ןסיורג

 ןופרעד ןדײ יד ןבאה ,םיסוס יד ןעשאפ טפראדעג ןבאה דיראי

 זיא הרוחס יד .ןגאװ םעד ןאטעג־פאט א לײװרעד ןוא ,ןסאנעג

 ןבאה ןדײ ןוא קינלעימכ ןײק ןעגנאגרעד טשינ טפא ןיוש

 .״ןבעל א טכאמעג״

 :ןענאמרעד וצ יאדכ זיא ןדײ ענײש יד ןופ

 סחײמ ךיז טאה סאװ ,ןהכ א ,טראפאפאר קיזײא המלש ׳ר

 ־טלעװ א טאהעג ןוא ןײרוא־רב א ןעװעג ,ך״ש םוצ ןעװעג

 ןופ טנענאבא רעקידנעטש א ןעװעג ,ןבעל ןפיוא קוק ןכעל

 םעקינראמאק סקעז טימ זיוה ןגייא סיורג א טאהעג ,״טנעמאמ״

 ,עשראװ ןופ ראנ םמעדײא ןעמונעג רעטכעט יד ראפ טאה ןוא

 טאה ,רעטכאט א טכאמעג הנותח טאה רע זא .״לעיפיצנירפ״

 (ץלעיק) עינרעבוג רעד ןופ םיראמזעלק טגנערבעגפארא ןעמ

 ןיא ןחדב ןטמיראב טלאמעד םעד ,רענישטנעכ עלעםאי ׳ר טימ

 •ץלעיק ןיא טניוװעג טאה רעכלעװ ,ןליופ

 עטרעטיצעגפא ײװצ עגײז טימ שטיװארביג ןועמש ׳ר

 הנותח טאה עלעשאב ןעװ .עלעשאב ןוא עלעפאק :רעדניק

 קיזײא ׳ר לטעטש ןיא ןוז םריבג ןטײװצ םעד ראפ טאהעג

 עלעסאי ׳ר ןעמוקעג רעדיװ עקאט זיא ,לפאק ,ןוז םיקסװאקאר

 דבח־טנגױ רעד ןעװעג בגא זיא רע) ,ןחדב סלא רענישטנעכ

 א טימ ,(ןישטנעכ ןופ טמאטשעג ךיוא טאה סאװ ןועמש ׳ר ןופ

 ןיא ״םידוהיל״ ןעװעג זיא סע ןוא ץלעק עמאם ןופ עילעפאק

 זיא גנאל־טײצ א .״התשמה ימי תעבש״ עצנאג .לטעטש

 .הנותח רעד ןגעװ ןראװעג טדערעג

 ןועמש ׳ר ןופ רעגאװש א ,גרעבדלאג קחצי ןועמש ׳ר

 .לטעטש ןיא םיריבג יד ןשיװצ טנכערעג ךיז טאה ,שטיװארביג

 רענעריובעגנײא טימ רעדניק עשיטײל רעײז טאהעג טאה רע

 טראד גונעת א. ןעװעג זיא׳ס .ןטקאדידאטיוא ,ץנעגילעטניא

 ןעמ טאה רעדניק ענײז ןגעװ .ןעגנערבראפ וצ בוטש ןיא

 ןײז טנאקעג ײז ןטלאװ ,טרידוטש ןטלאװ ײז ןעװ זא ,טגאזעג

 ׳לפאק ,ןוז רעטסטלע רעד ...גרוברעטעפ ןיא וליפא ןראסעפארפ

 טאה םאװ ,ראמוה ןשימכילע־םולש םענײפ אזא טגאמראפ טאה

 ,רעטסגנױ רעד .ןליופ ןקיטסארפ םעד ןיא טמעראװעג שממ

 טעמכ טנאקעג ,ףאזאליפ רעטמולחראפ א ןעװעג זיא ,למײח

 ־אװאלם רעקיטש ןוא קיניױונםיוא ףיוא יקםװעשיבישפ ץנאג

 ־סיוא״ ךיז טאה ןוא עשראװ ןײק קעװא רע זיא רעטעפש .יקצ

 .ײרעקורד ענעגײא ןא ״טמולחעג

 ײװצ טגאמראס טאה ,דײ רעכײר א ןעװעג זיא לצעג ׳ר

 ןיא עטםערג יד ,םארק־טינש א ןוא עינראיוױפ א :ןבלעװעג

 יד ןום םענײא ראפ ןטלאהעג ךיז רע טאה ײברעד .לטעטש

 ןטימ ראנ ךיז רע טאה טרבחעג ,לטעטש ןיא םינדמל עטםערג
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 םיא ראפ זיא קיזײא המלש ׳ר וליפא ׳טחוש ןטימ ןוא בר

 .רעטכעט ענײש ןטלעז טאהעג טאה רע ...״טסארפ וצ״ ןעװעג

 טאה ײז ןופ ענײא עדעי זא״ :ןטלאהעג טאה לטעטש סאד

 ...״ךלמה המלש ײב ןײטשנײא טגעמעג

 טאה םאװ ׳םעקלאיב החפשמ עםיורג ראג א ןעװעג זיא ןאד

 ןעװעג ךדשמ ךיז ןבאה ײז .לטעטש בלאה א רשפא טעדליבעג

 ...החפשמ רעד רעםיוא טשינ םענײק טימ ןוא ךיז ןשיװצ ראנ

 ןשיװצ ןעװעג ,םירעיופ טימ טלדנאהעג רקיעב ןבאה ײז שטאכ

 עלא. ןענעז ׳סרעײגםפראד ןוא סרעלדנעה־לעפ ,םיבצק ײז

 ןשיװצ ךיוא ןעװעג .סעטאפאק ענעדײז ןיא תבש ןעגנאגעג

 לטעטש ןיא טגנערבעג ןבאה םאװ ,רענרעללױװ טײלעגנױ ײז

 ־תומוקמ ערעדנא ןוא טאטשײנ ,װעשטניפ ,קינלעימכ ןופ הרות

 120 רשפא ןעװעג טלא זיא קעלאיב רעטסטלע רעד .הרות

 המחלמ סנאעלאפאנ ןופ ךאנ תױשעמ טלײצראפ טאה רע .ראי

 .ױצלח יאצױ ענײז ןעװעג ןענעז םעקלאיב עלא .עװקסאמ ןיא

 ןעװעג זיא לטעטש ןיא פיט רעטנאםערעטניא ראג זיב א

 ןועמש ׳ר ןסײה רע טאה טפראדעג .״ןועמש רעמאל רעד״

 לטעטש ןיא םיא ןעמ טאה ,רעטםוש א ןעװעג זיא רע .רלדנסה

 טאה רע .רלדנסה ןנחױ ׳ר ןופ החפשמ רעד וצ ןעװעג סחימ

 ןיע״ טנװא ןדעי םלוע ןטימ טנרעלעג ,ןענרעל טוג טנאקעג

 .ךאװ רעד ןופ השרפ רעד טימ שרדמ — תבש ןוא ״בקעי

 דימת רע זיא ,םופ ןײא טאהעג ראנ טאה רע םאװ םעד ץארט

 ךיז טנעמאמ א רעדא ,ןענאטשעג םלוע ןטימ ןענרעל םײב

 יװ עלא .ןיז טכא טאהעג טאה ןועמש ׳ר .שיט ןיא טנעלעגנא

 .ןרעדנא ןופ רעםעב רענײא ,סרעטסוש ןעװעג ןענעז רענײא

 ןעװעג .ךעלביטש ןײק טגאמראפ טשינ טאה לטעטש סאד

 טאה ץישזדאמ ךיוא ,םידיסח רעדנאסקעלא ׳רערעג עקינײא

 ־ניפ ןעװעג ןענעז לטעטש בלאה א .םידיםח ראפ א טאהעג

 ,לטעטש ןיא םיריבג ראפ א לײװ — סאד ןוא םידיפח רעװעשט

 ןופ רענרעל־ליוװ ,סמעדײא ןעמונעג ןבאה ,לצעג ׳ר ךיוא

 םעד ךיוא לטעטש ןיא טגנערבעגנײרא ןבאה סאװ ,װעשטניפ

 ...םירפס עכעלנע ןוא ״םיכובנ הרומ״ ,״ירזוכ״

 ןיא ןרעװ ןעמונעגפיוא טנעקעג טײצ רענעי וצ טאה בר א

 װו־ץעגרע ןיוש זיא רע ןעװ ןאד ראנ ,טאטש רעסיורג א

 ךיוא ןעװעג יואר ןיוש רע זיא ןאד ראנ .בר ןעװעג רעירפ

 ,טאטש רערעםערג ליפ רעדנא ןא ןיא ןרעװ וצ ןעמונעגפיוא

 עציגשרעיפ עקאט טאה ...שדוקב ןילעמ :פיצנירפ ןטיול

 ,לשמל יוזא .ןליופ ןיא טעטש ליפ ראפ םינבר ״טירבעגסיוא״

 ןאמליס קחצי םהרבא ׳ר ,בר רעקינלעימכ ןופ ןיז יד ןענעז

 טשרע ןוא ,עצינשרעיפ ןיא לכ םדוק ןראװעג ״טניודקעג״

 ,קסוב ׳ןיניטסאג ןיא םינבר ןראװעג ײז ןענעז רעטעפש

 סלא ןראװעג טניורקעג זיא לקעי ׳ר ךיוא .ץישאלאישזד

 טאדידנאק ןײז טנאקעג ךאנרעד טשרע ןוא ,בר רעצינשרעיפ

 ץאלפ םעד ןעמונראפ קיליױוטײצ טאה׳ם וװ ,קינלעימכ ראפ

 .היבוש ׳ר

 טאה םאװ ,טחוש א עגונב ןעװעג לח ךיוא זיא עבלעז סאד

 זיא רע ןעװ ראנ טאטש רעםיורג א ןיא טחוש ןרעװ טנאקעג

 טריםאפ ךיוא טאה םאד .לטעטש ץילק א ןיא ןעװעג רעירפ

 ענזיװאטאג םחנמ ינדרמ ׳ר — טחוש רעצינשרעיפ

 טאה םאװ ,ה״ע ענזיװאטאג לדנעמ יכדרמ ׳ר רעטאפ ןײמ טימ

 תוטיחש טנרעלעג טסעק ףיוא םעדײא סלא הנותח רעד ךאנ

 טאה ןעמ יװ ״םיטחוש ןופ קירבאפ״ רעטמיראב ןאד רעד ןיא

 רענילאװז ןופ ןוז א קידנעײז ;עצװאלדיש טאטש יד ןפורעג

 תוטיחש ןענרעלםיוא ןכאנ ףכית טנאקעג טשינ ךאד רע טאה בר

 רעבירעד טזומעג ןוא ,טחוש רענילאװז סלא ןרעװ ןעמונעגפיוא

 1905 ןיא ךרעב רע זיא םורא יוזא .לטעטש א ״ןעמענראפ״

 ןענאק רעהכאנ ידכ טחוש סלא עצינשרעיפ ןיא ןעמוקעגגא

 .ןילאװז ןײק רעבירא

 םלא ןרעװ וצ ןעמונעגפיוא טפראדעג רע טאה 1914 ןיא

 רע ןוא ׳גירק רעד ןכארבעגסיוא רעבא זיא ,טחוש רענילאװז

 ךײלג עקאט ןוא ;עצינשרעיפ ןיא טחוש ראי 4 ןבילבעג זיא

 טזאלראפ רע טאה ,1918 ןיא טקידנעעג ךיז טאה גירק רעד יװ

 ןיא דובכ סיורג טימ ןעמונעגפיוא ןראװעג ןוא ,עצינשרעיפ

 ךיוא עקאט זיא רע ױו ,ןיוש טחוש רענעמונעגנא סלא ן־לאװז

 ,עדײז רעד וװ ןוא ,םכח דימלת א — ,דײ רענײש א ןעװעג

 זיא ,סע טםײה רענײז עטאט רעד ,ל״צז ןאמטוג רזעילא ׳ר

 ,ןיבר רעדנאםקעלא םײב םיבשױ עטשרע יד ןופ ןעװעג

 ־מוא) רעגלאפכאנ ןײז ןיז םעד ןיא ןעװעג ךיוא עקאט רע זיא

 החפשמ רעטגײװצראפ רעצנאג רעד טימ 1942 ןיא ןעמוקעג

 .(ד״יה — ש״מי סיצאנ יד ךרוד

 טחוש ןעװעג זיא רענײמ רעטאפ רעד סאװ ראי ראפ יד ןיא

 א ןעגנאגעגכרודא טנאה ןײז ךרוד ןענעז ,עצינשרעיפ ןיא

 ־לעימכ ,ןאמליס קחצי םהרבא ׳ר ןופ ןיז ,םינבר עגנױ ראפ

 רעד .ןוז א ם׳ןיבר רעוױנישמא םעד ךיוא יװ ,בר רעקינ
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 ןבעגעג ײז טאה ײז ןופ רערעטלע ןוא ׳טחוש סלא ל״ז עטאט

 עקאט טגעלפ בר רעקינלעימכ רעד /׳הכרדה עטשרע״ יד

 ןענאטשעגנײא דימת זיא ןוא ,עצינשרעיפ ןכוזאב טפא ץנאג

 לגנײ ןקירעי־9 סלא ,ךימ רע טגעלפ ,בוטש ןיא זנוא ײב

 טגאזעג םיא ראפ ךיא באה ראי 1ס ײב ׳ארמג ...ןיא ןרעהראפ

 ןטאט םעד טאה רע ןוא קינײװנםיוא ףיוא ארמג טאלב 10

 תמחמ ,׳יעשי קחצי ׳ר וצ הבישי ןיא ןקיש וצ ךימ ןליופאב

 יד ,שממ יוזא טא ...ךזאלראפ טשינ ןעמ ראט רוחב אזא״

 ןטלאהעג עקאט ךימ טאה רע ןוא ,טגאזעג רע טאה רעטרעװ

 ,בר םײב ןםעגעג — •דניק ןגײא ןא יװ /׳גיוא ןפיוא״ דימת

 ןענאד ןופ ;בײל לארשי ׳ר ןטאט ס׳בר םײב ןפאלשעג ןוא

 ןוא בוטש ס׳בר ןטימ טײקנדנובראפ ןוא טײקנדנובעגוצ ןײמ

 .קינלעימכ טימ

 טעטש יד ןיא ןעװ ,גירק־טלעװ ןטשרע ןופ טײצ רעד ןיא

 ןײק ןוא ןטקודארפ ןיא לגנאמ רעסיורג א. טליפעג ךיז טאה

 עצינשרעיפ זיא ׳ןעמוקאב וצ ןעװעג טשינ זיא טיורב לקיטש

 ,קינלעימכ ןופ םיריבג לאצ עשביה א ראפ טלקמ ריע ןא ןעװעג

 ׳טײצ לקיטש א ףיוא ןגיוצראפ ןיהא טראד ךיז ןבאה סאװ

 יװ ךאנ ןעמ טאה ךעלטעטש ענײלק יד ןיא .םעז רובעי דע

 א ,ץײװ לםיבא ,ןראק לםיב א ןעמוקאב טנאקעג זיא סע

 יד ןיא םורא םירעיופ יד ײב םעקארוב ,טיורק ,לפאטראק

 רעשלטעטש רעד ןיא ןלאמעג ןײלא סע ןעמ טאה ,רעפרעד

 ןוא טםולגעג טאה ץראה סאד לפיװ ךיז ראפ ןקאבעג ,לימ

 קינלעימכ ןופ ןעמוקעגפארא זיא ריבג אזא רענײא .טכיורבעג

 ראפ ״לטעטש״ א שממ ,סעבאב ,םעדײז טימ ׳םינב 11 טימ

 יד ךרודא יוזא זיא׳מ ןוא גונעג ןעװעג זיא טלעג ...ךיז

 .טײצ עטכעלש

 יד ךרוד עקאט ׳ןפלאהעג קיטײזנגעק ךיז ןדײ ןבאה ללכב

 טגראזאב ןבאה ןדײ יד וװ ,םורא רעפרעד ןוא ךעלטעטש ענײלק

 .ןפראדאב טאה לטעטש׳ם םאװ ץלא

 ןא ראג זיב זיא קינלעימכ םורא רעפרעד יד ןיא ןדײ

 ־רעיופראפ םנטםײמ ןעװעג ןענעז סאד .השרפ עטנאסערעטניא

 ןיא ןדײ עשידײ ערעײט עקיצראה רעבא ׳ץוח־יפלכ ןדײ עטש

 דמעה םאד ןעװעג טײרג ןענעז ײז .קינײװעניא ןצנאג רעײז

 אזא .טײקשידײ ןוא ןדײ ןטײװצ א ראפ ןעמענוצפארא ךיז ןופ

 ,סײרפ ןרהא ׳ר ןעװעג זיא ףראד א ןיא דײ רעקיצנײא ׳לשמל

 רעגײזא םורא גאט ןדעי .ץירפ רעקסעיװ םײב רעטכאפ רעד

 ע*יא םעצירפ םעד טקידעלרעד טאה רע יװ םעד ךאנ — 11

 שרדמה תיב ןשלטעטש ןיא ןעמוק רע טגעלפ — ןטפעשעג

 ןפלעה רעדיװ םײהא ןוא ארמג טאלב ראפ א ןענרעל ׳ןענעװאד

 רעװש ןײז .ןטפעשעג ענײז ןוא רעטיג ענײז ןריפ ץירפ םעד

 ןיוש זיא סאד .ץירפ רענצעטם םײב רעטכאפ רעד ןעװעג זיא

 רע טגעלפ ,לטעטש ןופ טײװ רעטעמאליק ריפ א ןעװעג

 טימ ,החסשמ רעצנאג רעד טימ לטעטש ןיא ןעמוק רעבירעד

 ,דופיכ םױ ןוא הנשה שאר געט יױוצ ףיוא זיולב קאפ ןוא קאה

 םײב ןטינשעג טושפ טאה םע זא ,רופיכ־םױ א טנײװעגנא ןוא

 ...ץראה

 ריאמ ׳ר רעדא עינגירד ןופ ףםױ ׳ר אזא ,לשמל טמענ יצ

 עקיצראה ץלא — ,ץיצלעשק ןום לרעב ׳ר יצ ,רעצינימוג

 .ןדײ־ךות עטסקינײװעניא

 טאה החפשמ עלעניגירא עטנאסערעטניא םרעדנוזאב ראג א

 ־שרעיפ ןופ תבש־םוחת פאנק א ׳װעשילאמ ףראד ןיא טניוװעג

 ןיוש זיא םאװ ,סיל רעב עשטיא ׳ר ןעװעג זיא םאד .עצינ

 ןופ ןיז ןבעלטנגײא םעד ןיא דײ־םפראד ןײק ןעװעג טשינ

 טגאמראפ טאה סאװ ,״ץישזדעשזד״ א ןײלא עקאט ראנ ,טראװ

 ןעגנאגעג ןענעז םאװ ,שיפ ״םעװאטם״ עסיורג טימ ,דרע ךםא

 טאה רע .ןעמוקעגנא עשראװ זיב ןוא ׳ץלעיק ׳קינלעימב ןיא

 ־טוג א ,טראװ ןייא טימ .װ״זאא תומהב ,דרעפ ליפ טגאמראפ

 ־מינפ־תרדה א וצרעד ןוא ׳ךעלרעפמילק עלא טימ רעציזאב

 .גאט ןדעי טנרעלעג טאה סאװ ׳ןדמל א ׳דײ רענײש רעקיד

 א ןעװעג זיא רע .״םינינע־קראװלאפ״ יד ןקידעלרעד ןכאנ

 תוכום ףיוא ״רדה״ רעטסנעש רעד .״רעציז־שיט״ רעטאטש־ײנ

 .ןרעב עשטיא ׳ר ײב ןעװעג זיא ׳עינרעבוג רעצנאג רעד ןופ

 םאװ — ׳עצינשרעיפ ןיא ןײג וצ ןעמוקעג רע זיא תבש ןדעי

 — װעשילאמ ןופ תבש־םוחת א יװ רעקינײװ ןעװעג זיא

 יבצ לאומש ׳ר םעדײא ןוא בײל רזעילא ׳ר ׳ןוז ןטימ ןעמאזוצ

 רעטכאט ןוא יורפ ןײז טימ סיל בײל רזעילא ׳ר

 •דנא״א ןבואר ׳למהרבא ;ךעלקינײא ענײז ןוא יקםװאקנימ

 זיב א ןעװעג זיא ,עלמהרבא ׳ײז ןופ רעטםטנאםערעטניא רעד

 טימ ׳פאק רעפראש א ׳רוחב רעלופטנאלאט רעטבאגאב ראג
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 עקאט .ןטײקיאעפ עשירעבײרש ןוא עשיטםיטרא עםיורג

 דזעילא ׳ר עטאט רעד .טבילאב ןוא רעלופאפ רעײז ראפרעד

 םיורג ךעבענ טאהעג טאה היסח רערעג רעםײה א ׳בײל

 ךיז טאה פאק ןשינואג אזא טימ םהרבא סאװ ,תעדה תשלוח

 ױקצאװאלס ןוא ןשטיװעקצימ ראנ ,הרות רעד טעמדיװעג טשיג

 ־אליק עצגאג קינײװגסיוא ףיוא הלילו םמױ טרימאלקעד ןוא

 א ןעװעג ןיוש זיא ןבואר .״ןעגנופאש״ ערעײז םרעטעמ

 םיא טאה עדײז רעד .רוחב רעגולק רענעדײשאב רעליטש

 ךיוא ןוא ,ןעװעג ברקמ םיא קראטש ,ךיז ןבעל דימת ןטלאהעג

 עטאט ןײז שטאכ ,רועיש א ארטםקע םיא טימ טנרעלעג

 רעבא ,ןײרוא־רב רעםיורג א רײ א ןעװעג זיא בײל רזעילא ׳ר

 ךסא םיא ךיז טאה עדײז רעד .דיסח רערעג א ,ןלטב לקיטש א

 הרות טימ גנורליב עשירחוס ןבעגעג םיא ןוא טעמדיװעג

 ןעיןבואר רע טאה — ןראפעג זיא רע ןיהוװ •ןעמאזוצ

 .ןעמונעגטימ

 טרעטנענרעד ךיז טאה רעב עשטיא ׳ר רעטלא רעד זא

 האמ ירחא ןבאה טלאװעג טשינ ןוא טרעדנוה יד וצ טראה

 טאה — םלוע תיב רעקינלעימכ םוצ ״ךרדה לוטלט״ ,םירשעו

 ןיהא טריפעגרעבירא ,קינלעימכ ןיא הריד א ןעמונעג ךיז רע

 טאה רע םאװ ,גנולמאז־םירפס רעכײר רעד טימ ס״ש םעד

 ןוא זיולב ןיוש קידנעײז־קסוע טראד ןםעזעג ןוא טגאמראפ

 יד ,ףיוה םעד ,עקידתױמשג עצנאג םאד .תױנחור ןיא ראנ

 םעד ןריפ וצ ןבעגעגרעביא רע טאה — רעטיג יד ,םעװאטס

 יןעװעג ךישממ טאה םאװ ,יקםװאקנימ יבצ לאומש ׳ר ,םעדײא

 ״ףיוה״ ןשידײ םעד טריפעג ןוא םיברד םרעב עשטיא ׳ר

 .טםײג ןײז ןיא רעטײװ

 ןופ ךיוא זיא גירק־טלעוד ןטײװצ ןופ רעײפ םעד ןיא

 .ןבילבעג טשינ רכז םוש ןײק רעפרעד יד ןופ ןוא עצינשרעיפ

 א זיולב טציא טבעל — ףיוה רעװעשילאמ ןצנאג םעד ןופ

 רעטכעט ײװצ ןוא ׳זיראפ ןיא ׳בײל רזעילא ׳ר ןופ רעטכאט

 .עדאנאק ןיא יבצ לאומש ׳ר ןופ

 ללכב ןוא ץיװעקטעיפ טאהעג ךיוא טאה לרוג ןקיבלעז םעד

 .קינלעימכ ןופ עירעפירעפ עצנאג יד

 לײט רענעעזעגנא ןא זא ,ןבעגוצוצ רשפא יאדכ ךאנ זיא׳ס

 ױרפ ןײי ןיא (יקסװאקנימ) רעװעשעלאזנ שרעה לאומש ׳ר

 יד ןופ ץלאה טימ טלדנאהעג ןבאה סאװ ׳קינלעימכ ןופ ןדײ

 ןיא ןעמוק גאטראפ ןדעי ןגעלפ ׳עצינשרעיפ םורא רעדלעװ

 עשרעיופ רעקילדנעצ טראװעג ןיוש ןבאה׳ם וװ ,לטעטש

 ןצנאג םעד טעמכ ןקיטפעשאב ןגעלפ ײז םאװ ׳ךעלריפ

 ־דלעפ ןופ ןעװעג ײרפ ןענעז םירעיופ יד תעב ׳רעטניװ

 ןשלטעטש ןיא קעװא גאטראפ ןעמוק ןגעלפ ןדײ יד .ןטעברא

 ןוא ליומ ןיא םעפע ןאטעג פאכ א ,ןענעװאדפא שרדמה תיב

 רעדלעװ יד וצ ןאװאראק־ןגאװ םעד טימ טזאלעגקעװא ךיז

 רעטערב ןוא רעצעלק טימ טנדאלראפ ךעלרופ יד ,ענצעטם ןיא

 ץלאה טימ רקי רעד ןוא ,םעדאלקס רעקינלעימכ יד ראפ

 יד ראפ ץלאה ארטסקע ןא ןוא רעביטש עשידײ ןצײה םוצ

 .ןעײרעקעב

 לדנאה ןוא ןבעל ןופ טײקיטײונגעק יד ןסאלפעג זיא יוזא

 ןופ ךשמ ןיא סעירעפירעפ ענײז טימ קינלעימכ ךרכ ןופ

 -זיב ,תורוד עגנאל



 סע קנעדעג דיא יװ לטעטש םאד / ואמדײרפ בקעי
 (שטיב־ימאימ)

 עלא ןופ שרעדנא ןעװעג זיא ,קינלעימכ טאטש רעזדנוא

 עריא טימ ײס ןעזסיוא ריא טימ ײס ךעלטעטש עקימורא

 .תוסנרפ

 דעזײה עטיובעג־טםעפ עריא טימ טאטש רעזדנוא זיא ןגעלעג

 ורעדנא פוצ םנײא טדימשעגוצ רעכעד ענעכעלב עטיור ןיא

 עלא ןופ טלגנירעגמורא .חטש ןכאלפ קינײװ רעמ א ףיוא

 .רעדלעפ־האובת ןוא םעקנאל ׳רעדעס טימ ןטײז

 יד זיא טילבעצ ןוא ןסקאװעצ ךיז טאה ץלא ןעװ רעמוז

 .סנירג ןופ םי א ןיא ןראװעג ןעגנולשראפ טאטש

 ׳ךעלםעג עקילאצמוא ערענעלק ץוחא ׳ןסאג־טפױה ריפ יד

 יד ןוא רעװעלדיש ׳רעקםוב ׳סאג רעצלעק יד :ןעװעג ןענעז

 .םאג רעװעשטניפ

 ןעמונעג טשינ טעמכ ןענעז עכלעװ ׳ןגעװ עשיליופ ערענעלק

 רעינאיבול ׳רעצירז :ןעװעג ןענעז טכארטאב ןיא ןראװעג

 .װ״זאא

 ן־פ רעדעי סאװ ׳ןגעװ עלא יד ןופ גלאפרעד ןטםערג םעד

 רעד טאהעג טאה ׳לטעטש רעדנא ןא ןיא טריפעג טאה ײז

 לזמ רעמ טימ טשטנעבעג ןעװעג זיא רע *געװ רעװעלדיש

 .ערעדנא יד יװ

 ןופ ןטכאנראפ עקידרעמוז יד ןיא ריצאפש רעטבעלאב רעד

 רעד .לדלעװ םוצ זיב ךײלג ןגיוצעג ךיז טאה טנגױ רעד

 יד ןוא טפאשדנאל עקיטכערפ ענײש יד ׳טאמארא רעקיטפול

 ־םיוא יד .גיוא םאד טפושיכראפ טושפ ןבאה םורא.ןשזאזײפ

 םורא טנאזיראה רעצנאג רעד ןוא רעדלעפ־האובת עטײרפשעג

 .טכארפ ןוא טײקנײש ןבעגעגוצ טאד

 ־כאשזב ענעםקאװעגכײלג עריא טימ לדלעװ עגנוי םאד

 סאװ ׳גראװגנײ קידעבעל טימ לופ דימת ןעװעג זיא ךעלעק

 עכעלקילג טכארבראפ ןוא ״ריצאפש״ ףױא ןעמוקעג טראד זיא

 .געט

 םענײא ףיוא :טגאמראפ טאטש יד טאה ןכײט־רעםאװ ײװצ

 א ׳געװ רעװעשטניפ ןפיוא לימ עטלא יד ןענופעג ךיז טאה

 ןטײװצ םעד ףיוא .לײא טשטעװקעג ןוא ןלאמעג טאה םאװ לימ

 רעזײל םלא טנאקאב ׳לימ עײנ יד ןענופעג ויז טאה ךײט

 .לימ םרעלאכדאפ

 זיא ׳לימ רעײנ רעד ןופ קעװא ןאפש טרעדנוה עכעלטע

 ׳ןיבור להשמ .ספיג ןלאמעג טאה׳מ וװ /׳עינראםפיג״ א ןעװעג

 א טימ זיר א. דײ א ׳לימ־םפיג רעד ןופ רעמיטנגײא רעד

 יד ןופ טרעדנוזעגפא ןטלאהעג ךיז טאה ׳״לוביק תיב״ ןסיורג

 .םיטאבעלאב־טאטש

 ןאמדײרפ בקעי

 טאטש ןופ רעטנעצ ןיא זיא טײצ רעײנ רעד ןופ ןכײצ א יװ

 ןבאה םיפתוש ײװצ .לימ עװאראפ א ןראװעג טלעטשעגפױ*

 ןועמש ןוא יקםװעשטניפ לםאי :לימ רעד טימ טעטלאװראפ

 םיפתוש יד ןשיװצ תקולחמ א בילוצ .שטיװעקיציוװ קיציא

 .יקסװעשטניפ לםאי וצ רעבירא לימ יד זיא

 ׳ןװױא־ךלאק א ןראװעג טיובעגסיוא זיא געװ רעצלעק ןפיוא

 יד .ךלאק טנערבעג ןײטש ןימ ןלעיצעפם א ןופ טאה׳מ וװ

 ןיא טמיראב ןעװעג זיא ךלאק רעקינלעימכ ןופ טעטילאװק

 .סאבעלאב ןעװעג זיא ןאמפיוק ןועמש .טנגעג רעצנאג רעד

 .רעדלעפ־האובת טימ טעטלאװראפ ךיוא טאה רע

 ־ראפ ןענעז םאװ ׳טאטש ןיא סעירטסודניא ערעדנא ןשיװצ

 םאװ ׳ײרעיורב־ריב א, ןעװעג זיא ןדײ ןופ ןראװעג טעטלאװ

 עשטיא רעמיטנגײא רעד .טנגעג רעצנאג רעד ןיא טמשעג טאה

 ןוא דראב רעסיורג רענײש א טימ דײ רעכײר א ׳במאד ריאמ

 ׳ןשטנעמ ךם א טקיטפעשאב טאה ׳ןגיוא יד ףיוא סעלקאניב

 ־סנאמטוג יד :ערעסערג ןוא ערענעלק ׳ןקירבאפ־רעדעל

 ךס א ׳ןדײ ענעעזעגנא עבײר ןעװעג ןענעז גרעבלעה ךענעה

 ןוא ׳טקיטפעשאב ןעװעג טראד ןענעז רעטעברא עשידײ

 .הנױח רעײז ןגיוצעג

 יד ןבאה ׳טאטש רעד ץוהמ ןיוש ׳געװ רעקםוב ןפיוא

 טראד .(סעדאלקס) ןרעגאל־ץלאה ערעײז טאהעג םעקנאלב

 רעטערב ןדײנש וצ ןקאטראט עםיורג טלעטשעגקעװא ײז ןבאה

 ערעדנא ןוא רעדלעװ טגאמראפ ןבאה ײז .ץליהעג ײלרעלכ ןוא

 ׳רעטלאווראפ עשידיי לאצ עסיורג א טקיטפעשאב ׳רעמיטכייר

 .רעטעברא עטסארפ ןוא םרעטלאהכוב

 טאה םאװ ׳ןרעיומ עסיורג עריא טימ עכריק עשיטאטש יד

 רעװעלדיש ןשיװצ טםאפעגנײרא קאלב ןצנאג א ןעמונראפ

 עקיטכעמ א טלעטשעגראפ ךיז טימ טאה ׳סאג רעקסוב ןוא

 ־קניצ ןפיש א טימ ־ןיוה יגיטשעג טאה ׳עדײבעג עטרעיומעג

 עשידײ ןפורעג ןעמ טאה ךאד םעד ןפאלק וצ .ךאד םענעכעלב

 רעכעלב עשידײ יד ןופ רענײא זא ׳ןעמ טלײצרעד ־ רעכעלב

 ײב טפאכעגנא ךיז רע טאה סנ יפ לע ראנ ׳ןלאפעגפארא זיא
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 סאד טקרעמאב ןבאה םײוג יד .ןעגנעה ןבילבעג ןוא עניר רעד

 רעכעלב םעד ןוא סרעטײל ןדנובעג ןעמ טאה ׳ראפעג עסיורג

 .טעװעטארעג

 :.דרהטל האמוט ןיב לידבהל ןוא

 א ׳לוש עטמיראב א טגאמראפ טאה קיגלעימכ טאטש יד

 .ןרעיומ עםיױו ןופ עיצקורטםנאק עוױםנעטניא עקיטכעמ

 יז טרעדנוהראי ןכלעװ ןיא יונעג טסוװעג טשינ טאה רענײק

 זא ׳ןלײצרעד וצ טסוװעג רעבא טאה׳מ .ןראװעג טיובעג זיא

 טיובעגםיוא לוש אזא טאה טקעטיכרא־רעטםײמ רעבלעז רעד

 .עקארק ןיא דיוא

 ׳שרדמה תיב עטסארפ סאד :םישרדמ יתב עםיורג יױוצ

 ןשטנעמ־םקלאפ ראפ לוש רעד וצ טנעאנ ןענאטשעג זיא סאװ

 טימ ןדײ עשידיםח־בלאה ראפ שרדמה־תיב עשידיםח םאד ןוא

 םישרדמ יתב עדײב ןיא .טריצלאטש טאה טאטש יד עכלעװ

 .טגרעלעג ןוא טײלעגגױ ןסעזעג ןענעז

* 

 טאה ׳טפאשרעײטשראפ עלעיציפא יד ןעװעג זיא הליהק יד

 ןטײהנגעלעגנא עשירעיצרעד ןוא עזעיגילער יד ראפ טגראזעג

 ׳םיטחוש ןטלאהסױא ׳ןײד א ׳בר א ןעמענפיוא יװ ׳ןדײ יד ןופ

 ףיוא רעבעג־גנוטבא ׳םישרדמ־יתב ׳הוקמ א ׳םישמש ׳םיגזח

 .המודכו תורשכ

 ןפור דיז ןגעלפ (ענימג רעדא) הליהק רעד ןופ םרערים יד

 יד ךרוד ראי סעדעי ןרעװ טלײװעג ןגעלפ ײז .״םעראזאד״

 ןעמוקראפ ןלאװ יד ןגעלפ סנטםרעמ .טאטש ןופ םיטאבעלאב

 .חםפ דעומה לוח

 םעראזאד יד ןענעז גנואײרפאב סנליופ תעב ׳רעטעפש

 ־נײא זיא םעטסים־לאװ שיטארקאמעד א .ןראװעג טפאשעגפא

 ןעײטראפ עשיטילאפ ערעסערג עלא טעמכ — ןראװעג טריפעג

 רעד ךיוא — ןטארטראפ ןעװעג ןלאװ עמײהעג ךרוד ןענעז

 ־ראפ ענײז טאהעג טאה ׳ןײראפ־רעקרעװטנאה רעטעדגירגעג

 ןוא טקינײאעג ךיז ןבאה רעײטשראפ־ענימג יד .סרעטערט

 לשרעה — רעקרעװטנאה א ,״סעזערפ״ א ראפ טליױורעד

 ןטנעמוקאד ןענעמתח טפראדעג טאה רע תעב .רעטסוש א ׳ןילג

 רע לײװ ׳ןעמאנ ץיז טימ לפמעטש א טײרג טאהעג רע טאה

 .ןבײרשרעטנוא טנעקעג טשינ ךיז טאה

 ןעמוקאב ןגעלפ׳ם ױו ,שדקה א ןטלאהעגםיוא טאה הליהק יד

 ןוא עקנארק עמערא ׳םיחרוא עדמערפ עמערא רעגעלטכאנ

 .םיעגושמ־טאטש

 ״תוטורפ״ ןבעגםיורא ןוא ןקורדפא ךיוא טגעלפ הליהק יד

 .רעזײה יד רעביא ןעגנאגעג ןענעז עכלעװ ׳טײל־עמערא וצ

 ענעריפאפ ײרד .טאטש ןיא טרילוקריצ ןבאה ״תוטורפ״ יד

 ןאמערא ןא .ןשארג ןשיסור א ןעװעג טרעװ ןענעז תוטורפ

 לאמ ךס א ׳הטורפ א ןגירקעג טאה ״םיחתפה לע רזוח״ א

 ־הליהק יד .רעקוצ עלעצעלק א ןגירקעג ןאמערא רעד טאה

 .״תוטורפ״ עטריםאקנײא יד ראפ טלעג טלאצעגםיוא טאה עםאק

 זיא רעכלעװ ׳ל״צז ןאמלים קחצי םהרבא ׳ר בר־טאטש רעד

 ׳ןליופ ןיא םידמול עטםערג יד ןשיװצ ןראװעג טנכערראפ

 ץנאג ןײז קינלעימכ ןיא תונברה־אםכ ןײז ףיוא ןסעזעג זיא

 •ןבעל

 לעב״ רעםיורג א גלפומ ןדמל א ןעװעג זיא ןײד לרעב ׳ר

 ןבאה םיטאבעלאב־טאטש יד .תולאש טנקספעג טאה ,״הארוה

 רעטושפ א ןעװעג זיא רעדורב ןײז .דובכ םיורג טלײטעגוצ םיא

 םאװ ׳הרות ידמול ׳ןדײ עכעלטנרא ׳םיטחוש .רעגערטרעםאװ

 :.דטיחש רערשכ טימ טאטש יד טנידאב דובכ טימ ןבאה

 .׳דנאא טחוש ארזע ןוא עלעםאי ׳טחוש קחצי ׳ר

 לעב רעטוג א ׳לוש רעד ןופ ןזח־טאטש רעד ׳לקנעי ׳ר

 עקשטיגנױ יד טימ ןענעװאד עקידמיארונ םימי םאד .ןגנמ

 יװ ךעלכעלוק ערעײז טימ ןטלאהעג ןבאה םאװ ׳םיררושמ

 ־סניא ליפיוזא ןבעגעג דײ־םקלאפ םעד טאה ׳ועלעגײפ־ליפש

 ־םיארונ םימי ליפיוזא טימ טנװאדעג טאה רע זא עיצאריפ

 ראי טוג א ןטעבעג ׳ץראה ןכארבעצ א ןעמטעגכרוד ׳רעטיצ

 ןעװעג זיא םאװ ׳לוש־רעבײװ רעד ןופ ןוא .לטיװק טוג ןוא

 טראװ ײב טראװ ןעמ טאה לאמ עלא יװ רעמ טקאפעג

 .הליפת סנזח םעד טגאזעגכאנ

 לאמנײא טשינ ןגעלפ הרות תחמש ןעמוקעג רעבא זיא׳ס ןעװ

 א רעביא ׳הילע ןא רעביא ןעײרעגירק ׳ןתקולחמ ןכערבםיוא

 א וצ ןעמוק טגעלפ׳ס .הפקה א רעביא ,״תיארה ההא״ קוספ

 טשינ טקנעדעג רעװ .״םילד רזוע״ קוספ ןרעביא געלשעג

 קיצנאװצ עכעלטע ןעמענםיורא טגעלפ׳מ ןעװ ׳תופקה יד

 ןעװעג ןענעז ךעלעטנעמ עלא. טשינ ;שדוקה ןורא ןופ םירפם

 רעד ׳ןםירעגפא ןעװעג ןענעז לײט ׳דנאטשוצ ןטוג א ןיא

 ׳ףוצח א דײ א ,ןטיוצ זיולב ׳טקעדעגפא טעמראפ רעצנאג

 זיא ׳הרות רפם אזא טימ ןעװעג דבכמ םיא טאה׳מ זא

 .ןתיממ שממ יאבג םעד טלאװעג ןוא סעכ ןיא ןלאפעגנײרא

 .ןסאלק ענעדײשראפ ןיא טלײטעצ ןעװעג זיא לטעטש סאד

 .רערעג :ךעלביטש ןיא טריפורג ךיז ןבאה ןדײ עשידיםח

 ׳ןדײ עכלעזא .װ״זאא רעדנאםקעלא ׳רעװאקרעזא ׳רעצישזדאמ

 ןכאה ׳טײקשידיסח ףיוא סעיםנעטערפ ןײק טשינ ןבאה םאװ

 לוש ןיא ןענעודאד םײב טלמאזראפ בוט םױ ןוא תבש ךיז

 בירעמל החנמ ןיב ,ןטכאגראפ יד ןיא .שרדמה תיב ןטסארפ ןיא

 ןענעז םאװ ׳םינינע־טלעװ ןגעװ ןסעומש ןדײ־םקלאפ ןגעלפ

 םעד ראנ טראװ ןטקורדעג םעד ךרוד טשינ ןעגנאגרעד ײז וצ

 ײז ײב זיא סאד .״לוקה תא ךילױ םימשה ףוע״ :גאז ןטלא

 עכעלגעט סאד לײװ ׳הזה םלוע יגונעת יד ןופ םגײא ןעװעג

 טביולרעד טשינ דײ םעד טאה הסנרפ תוגאד יד ןוא ןבעל עארג

 .לדנאה ןוא הכאלמ ןײז ץוחמ םיגינע טימ ךיז ןבעגוצפא

 ןבאה םאװ ׳םיטאבעלאב ןסעזעג ןענעז לביטש רערעג ןיא

 טײלעגנױ ןעװעג .תודמול רעײז טימ טאטש ןיא טמשעג

 ׳טסעק ףיוא סמעדײא ׳פעק עשינואג טימ לײט .םידימתמ

 .דניק ןוא בײװ ראפ גראז־הםנרפ ןײק טאהעג טשינ ןבאה סאװ

 רעד ראפ ןבעגעגפא ןעמ טאה ןבעל ןופ טפלעה א טעמכ

 .םישרפמ טימ ארמג ןענרעל ןופ גנופיטראפ
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 ־ראפ .טאהעג קינלעימכ טאה םידמלמ לאצ עםיורג א ראג

 .טנרעלעג םירדח יד ןיא ןבאה םידימלת ןסאלק עגעדײש

 א ןעמונראפ ןבאה רעדניק ענײלק ראפ םידמלמ־יקדרד

 .טאטש ןיא ץאלפ ןשביה

 רעפלעהאב א טאהעג קידנעטש טאה דמלמ־יקדרד א

 עטכעלש ןיא ןגארט וצ ןעװעג זיא הדובע רקיע ןײז .(רעפלעב)

 .פעצײלפ ענײז ףיוא ןײרא רדח ןיא ךעלרעדניק יד ןרעטעװ

 רעד ןפלאהעגוצ ,טעברא־בוטש ןאטעג ךױא טאה רעפלעב א

 .עכידמלמ

 םרעפלעב ערעײז ןביולרעד ןטלעז ןגעלפ םידמלמ־יקדרד יד

 ארומ טושפ ןבאה ײז .ךעלרעדניק ענײלק טימ ןענרעל וצ

 ״ןריזילאיצעפם״ טשינ ךיז ןלאז םרעפלעב יד זא ,טאהעג

 .ןטנערוקנאק ערעײז ןרעװ טײצ רעד טימ ןוא

* 

 עטײרב טימ קראמ ןטײרב ןםיורג א טאהעג טאה טאטש יד

 עװאקטאש עסיורג .רעײג־ריצאפש ראפ (סענישטאפ)ןראוטארט

 ריפ עלא ןיא סעפולם עכיוה ףיוא טלעטשעגקעװא ,ןפמאל

 .טכענ ערעטצניפ יד ןטכײלאב ןגעלפ ,קראמ ןקע

 ןריצאפש ןזאלםױרא ךיז ןגעלפ ,ןםע םעד ךאנ ,תבש

 טקאנקעג ,ךעלדײמ עטלצנארטעגסיוא ןוא עטעװעטנארפעגסיוא

 .םעבאב טימ סעברא טלײשעג ןוא גראװםיז טשאנעג ,ןרעקינאב

 ־הרבח עםײװ ענײלק יד ןופ טײצ יד ןעװעג ךיוא זיא סאד

 יד .רעדליפעג ןוא שיורעג טימ ךיז ןזאלוצםױרא ,סעקינ

 ־דמש ײלרעלכ ןאטוצפא רשוכה תעש א זיא ,ןפאלש םעטאט

 .קיטש

 ןעװעג זיא םיםדנוק יד ןופ ײרעוױאװמורא עטםערג םאד

 תיב ןיא לוש־רעביױו רעד טימ שילאפ ןיא שרדמה תיב ןיא

 י־־רעקםארט א ,םאראדאכ ןעגנאגעג ץלא זיא טראד .ףיוה־שרדמ

 ךיז טאה הרבח ,סרעדנעטש ןוא קנעב עקידנעלאפ ןופ

 שמש םעד זיא .טנעװ עכײלג יד ףיוא טושפ טעפארדעג

 םיא רע טאה ,םעםובאל יד ןופ םענײא ןפאכ וצ ןעגנולעג

 וװ ןגארטעגפא ךיז ןבאה עקירעביא זא ,טגילפעג ןרעיוא יד

 .טסקאװ רעפעפ רעד

 ערעםערג טימ ןעמונעגמורא ןעװעג זיא קראמ רעצנאג רעד

 :תורוחס ײלרעלכ טימ טעװעקיפעגנא ,ןעמארק ערענעלק ןוא

 םאװי ׳ועלמערק עמערא ענײלק ץוחא .זײפש ,ןזײא ,טינש

 •ןריט עגעפא יד ראפ תורוחס ערעײז ןלעטשסיורא ןגעלפ

 ערעײז ײב ןכאװ ןגעלפ סאװ ,סעקרעציז ןוא סרעציז טנײה

 רעמוז .טכאנ רעד ןיא טעפש זיב ןעניגאב ןופ םענאגארטפ

 ־ראפ יד טמעראװעג רעטניװ ןוא ,ץיה ןיא טלגערפעג ךיז

 הנוק א קידנקוקםיוא ,״פעטרעײפ״ רעביא רענײב ענעריורפ

 ןעװ ,ןדיראי עקידקיטשרענאד יד תעשב .טביל טימ יװ

 עקימורא יד ןופ ןראפפיונוצ ךיז ןגעלפ םירעיופ רעטרעדנוה

 ראפ ןוא ןטקודארפ עשיפראד ערעײז ןפיוקראפ וצ רעפרעד

 עלא ןענעז ,״תורוחם עשיטאטש״ ןפיוקנײא טלעג םעד

 •פײוג טימ טלופרעביא ןעװעג ןעמארק ערענעלק ןוא ערעםערג

 ןלעטשעג ערעײז טימ סיורא ךיוא ןענעז גאט־קראמ ןיא

 ,םרעטסוש ,םרעדײנש •.תוכאלמ־ילעב־טײדנאט טראס עלא

 ׳ךעלקער עטײנעגפיוא עקיטראפ טימ ׳װ״זאא סעראלאטפ

 ןריפ ייז ןגעלפ רעטניװ .לװיטש עקיטראפ ׳רעדמעה ׳ןזיוה

 ןזאלקעװא ןוא רעגניפ ןײא טימ סעקשטנעה־רעטניװ׳ ׳ןצלעפ

 ׳קסוב *ךעלטעטש ענײלק ערעדנא ןיא ןדיראי יד ףיוא ךיז

 .װעלדיש ,ץינפאטס ,װעשטניפ

 .״לקראמ״ ענײלק סאד ןעװעג זיא קראמ ןםיורג םעד ץוחא

 ־אקאל ןעװעג טראד זיא המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ראפ

 ײב שארב קינלאשטאנ ןטימ ״עיצנאטס־ײצילאפ״ יד טריזיל

 .יקסלאכימ

 שעניא ןענופעג ךיז טאה טפעשעג־ןזײא עטסערג סאד

 ־נגײא רעד ןעװעג זיא דלאגנײפ השמ .״לקראמ״ םענײלק

 םאװ (טפעשעג־רעכיב) ״עינראגנעשק״ עקיצנײא יד .רעמימ

 ענכעשװאפ״ יד ראפ ןלעטשוצ טגעלפ ,ןענופעג טראד ךיז טאה

 ־ןרעל ןוא םירישכמ־בײרש עלא (ןלוש ענײמעגלא) ״סעלאקש

 זיא ,םירפם־רכומ רערעלופאפ רעד ,רעמיטנגײא רעד .רעכיב

 ,ןײשנאז המלש רעקידתומימת ןוא רענעדײשאב רעד ןעװעג

 ײכ ,טאטש ןיא בעלפיוא ליפיוזא טגנערבעגנײרא טאה סאװ

 .םײוג ײב ײם ןדײ ײב

 א טאהעג טאטש יד טאה ,קראמ־גניר ןסיורג םעד ץוחא

 — ףיוקראפ ־םיריזח ןוא תומהב ,דרעפ ראפ ץאלפ ןסיורג

 ךיז ןבאה םירעיופ יד תעב ,קיטשרענאד ןדעי .״עצירמ״ יד

 ײרעשזריהעג א ןראװיעג זיא יח־ילעב יד טימ ןבילקעגנעמאזוצ

 םהרבא ןופ טאג :רעזרעמ הירא
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 טימ ײרעגנודעג א ,םיריזח ןופ ײרעשטיװקעג א הרעפ ןופ

 יד .םעינאלד ענרעזײא יד ןיא ןרעװ הװשמ ןופ תולוק־ילוק

 אה־וה םוצ ןגארטעגוצ ןוא טליפשעג ןבאה עילאר עטםערג

 םירא טײרדעג טראד ךיז ןבאה סאװ ׳םרעלקעמ עשידײ יד

 .םײוג יד

 ליפש םעד ןיא ןראװעג ןגיוצעגנײרא זיא רעיופ ץיא טשינ

 ,ײרעפראװ־ןטראק טימ ןענאטשעג ןענעז סאװ ,ךעלשיט יד ןופ

 טאה רע םאװ ״ךעלבראק״ ראפ עצנאג יד טליפשראפ ןוא

 ...ריזח רעדא דרעפ ןײז ראפ טזײלעגנא

 ןיפ ןפאכםיורא ךיז ךעלגנײ ןגעלפ ךאװ רעד ןטימ ןיא

 ןוא טנאלאפ טימ ןוא ״עצירמ״ רעד ףיוא ןזאל ךיז — רדח

 .״ינטאטםא ישטעשט״ ןליפש טנאה ןיא עקליפ

 טימ קראמ ןיא ןעמוקעגםיורא םרעשיפ יד ןענעז קיטײרפ

 ןטלאהעג ןבאה ײז עכלעור ןיא ,רעםאװ סעילאב ןוא םעשזדאק

 דובכל ןפיוק ןעמוק ןלאז םעטסאבעלאב יד טראװעג .שיפ יד

 .תבש

 רעבא ןענעז ײז ,ןכײט ײװצ טאהעג תמא טאה קינלעימכ

 ןעמ טאה שיפ .םיגד לזמ טימ טשטנעבעג ןעװעג טשינ

 .ןטנגעג ערעדנא ןופ טגנערבעג

 .לטעטש ןיא תבש

 עקידנגראמירפ יד טנעה יד טימ שממ ןפאטוצנא זיא׳ס

 ,טכאמראפ רעבלעװעג יד .טײקכעלטימעג עקידהולש־תבש

 .לדנאװ־לדנאה ןײק .ליטש זיא׳ס .טרעקעגוצ ןײר קראמ רעד

 ,ןגאװ ןוא דרעפ ןופ רכז ןײק .טשינ ןפאלק תוכאלמ־ילעב

 ,ןפא ןעײטש םאװ רעבלעװעג־שײלפ־ריזח עשײוג עקיצנײא יד

 טײקידריװמוא ןא סעפע יװ םיוא ןעעז ןוא ,ךיוא ןעװעטםופ

 .טײקילײה־תבש רעד ןטימ ןיא

 ןוא טצופעגםיוא קיטכיצ ראג זיא םאװ טפעשעג א ךאנ ןוא

 — ןפא טײטש ,טקעפםער ןרעדנוזאב א טימ ףיורעד טקוק׳מ

 ,רעטסיגאמ רעטקידנעעג א ,יקםניבארדא ןאפ רעד .קײטפא יד

 טכאמ ,ןטפעצער טײרג ,קײטפא רעד ןיא קינײװעניא טײטש

 ןעמענפארא ןעמ זומ ,קײטפא ןיא קידנעמוקגײרא .םעקלוגיפ

 ־ ןענאמרעד קידנעטש ןעמ ףראד ד ײ א — לטיה םאד

 רע טבײלב ,לטיה םאד פארא דײ רעד טמענ .״אקפאשט״

 .רעקײטפא םעד לםיבא סע טסירדראפ — לפאק ןיא ןײטש

 ןיוש זיא גאט רעד .ךיוה קידהשקשינ ןיוש טײטש ןוז יד

 זיא׳ם וװ ןכוז ןוא םורא ןריצאםש םעזאק .טמעראװרעד שפיד

 ,לזײה־רעדאפ א ןפא טײטש׳ם רעדא ,ריט א טנעלעגפיוא

 •סעפע ןפאכ ןענעק טראד לאז׳מ

 .למיה ןופ טימ רעד וצ ףיורא ןוז יד ךיז טקור לײװרעד

 תורוש עטײרב ,םאג רעד רעביא ײגעג א ךיז טזײװאב טא

 ,רעמינפ עלעדײא ,ןעלטיה ענעטעמאם ־םלוע ןשידיםח ןופ

 ־רעביא ןבילוצ רעזדלעה יד םורא טפינקעגמורא ךעלכיט־זאנ

 ־מײהא יד ןשיװצ סעומש רעטפאהבעל א .בוריע םענעםירעג

 .קידהחמש ,קיטםאה ראג םלוע רעד טײג לאמ לײט .עקידנעמוק

 .עצײלפ רעד רעביא ךעלטנײרפ טפאלק ןטײװצ םעד רענײא

 .״שודיק׳, א ףיוא ןצעמע וצ ןעמ טײג םאד

 חיר ןטימ ןעמונעגכרודא דלאב טרעװ סאג ןיא טפול יד

 עסיורג .גארטעג א זיא ןטײז עלא ןופ .רעטנעלאשט יד ןופ

 יד ןופ ,טנעה ראפ ײװצ ךרוד ןגארטעג שזא ןרעװ סעציניד

 טציװש שיט־תבש א ײב טראד ןוא אד .ןטײז יד ײב ןרעיוא

 עטעפ עניורב יד טימ ךיז טעװעקאמם ןעמ ןוא ןיוש ןעמ

 ,ץלאמש ןטלגערפעצ ןופ ,םעלפאטראק־טנלאשט ענעבירעג

 .ןשײלפ עטכאקעצ ערעדנא ןופ רעדא עקשיק עטליפעגנא



 וכארבעגסיוא זיא המחלמ יד / ץארפנײרק ואער
 (סערײא־םאנעוב)

 ץאלפגײלק שיבײל

 לטעטש ןיא פארא טרעדינ רעױרט א

 ךיז טזייװאב ןוז יד ןוא לאטשירק יװ רעטיול למיה רעד

 ץיה יד טארב ןוא טנערב סע .טפארק רעקראטש ריא טימ

 סע .טנערבעג ןעלמיה יד ןיא רעײפ א טלאװי סע יװ טקנופ

 רעפרעד עלא ןופ ןיוש ןעמוק סע ןוא ירפ רעײז ךאנ זיא

 עיעדישראפ טימ ׳רענעגעװ עטלופעגנא טימ םירעיופ

 ׳ןטשרעג ,ןראק ׳ץײװ ׳ןעמיולפ ׳םענראב ,לפע ־ יװ ןעלקיטרא

 .תומהב ןוא דרעפ ,תופוע ךיוא יװ ץלאה ,לפאטראק ,רעבאה

 ענײלק סאד ךיוא ןוא קראמ רעסיורג רעד לופ לענש טרעװ םע

 טליפ רענײא רעדעי סעפע .ןפור םע טגעלפ ןעמ יװ ׳לקראמ

 רעקיטנײה רעד טײטאב םאד םאװ ,טשינ טסיױו רענײק ןוא

 ןגעװ ןלײצרעד רענעמ .דירי ןסיורג םעד טימ קיטשרענאד

 ןלײצרעד ןעיורפ .דירי םעד ןופ טײקסיורג ןוא םענראפ םעד

 ןםיורג ןיא .ןעװעג טשינ ןראי עגנאל ןיוש זיא דירי אזא זא

 ןעמ טגאי ,תוכאלמ־ילעב יד ןענװאד םע וװ ,שרדמה־תיב

 ןסיוא ןײז וצ רעלענש סאװ ידכ ,ןענװאד סאד לסיב א וצ

 א ראפ םאװ טלעטשעגראפ טשינ ךיז טאה רענײק .קראמ

 רעײז ךאנ ןבאה טײצ רענעי ןיא לײװ ,ןא טמוק םע םערוטש

 זיא םעד רעביא ,ןעגנוטײצ טנעײלעג לטעטש ןופ ןדײ קינײװ

 ־טשינ ײב יװ ןדײ ײב טכירעגמוא גנילצולפ יוזא ןעמוקעג ץלא

 יױ ןעמ טעז ןשיור ןוא ןעלמוט גאט ןצנאג א ךאנ .ןדײ

 טנעה יד ןיא אקדאװ ךעלשעלפ טימ ןעגניז םירעיופ עכעלײרפ

 דוכיש ןלאפ ײז זיב ,תוחוכ עטצעל יד טימ טײרש ןעמ ןוא

 .דרע רעד ףיוא

 א. ,יוג א טארטםיגאמ ןופ םיורא טײג גנולצולפ יוזא

 טימ טלפוטשעג ,סעסנאװ עגנאל טימ ,רעקיד א ,רעקירעדינ

 ;קיופ א רע טגארט עצײלפ רעד ףיוא .זאנ רעגנאל רעבארג א

 :ןקיופ וצ ןא רע טבײה ןײרא קראמ ןיא טמוק רע ןעװ ןוא

 םע .ןטײז עלא ןופ ףיולעג א טרעװ סע .םאב־םאב־םאב־םאב

 רעדעי .רעגעגעװ דעבירא טגגירפש ןעמ .ןשטנעמ ןפיול

 קידײל ןרעװ ןטײלק עלא .טריסאפ טאה סאװ ןםיװ ליװ רענײא

 ןעמארק יד ןיא ןעיורפ יד רעביא ןזאל ןדײ .לאמ ןײא טימ

 ־עגנערד ןוא שינעפוטש א זיא םע .טפיול ץלא .ךיוא ןפיול ןוא

 ץאלפ םעד ףיוא רעירפ םאװ ןײז ליװ רענײא רעדעי ;שינ

 ןופ ,עקמאכ שזורטם דעד ןוא .ראפ טמוק סאװ ןרעה ״צ

 .קיופ רעד ןיא ןפאלק ןײא ןיא טלאה ,טארטסיגאמ

 ןיפ ראטערקעס רעד ןוא ןראװעג ליטש זיא לאמא טימ

 טבײה ןוא ריפאפ ןסײװ ןגנאל א םיורא טמענ טארטםיגאמ

 רעד ײלאקינ ראצ רעזײק ןופ ןעמאנ ןיא״ :ןענעייל וצ ןא

 ״סעלעטאוױבא״ עלא זא ,ןדלעמ ןעמוקעג ךיא ןיב רעטײװצ

 ראי קיצרעפ זיב רעטלע־רעטילימ ןופ ףראד ןוא טאטש ןופ

 םיצ ןלעטשוצ ךיז ןעז גאט ןצנאג א קיטײרפ ןגראמ ןלאז

 גירק טרעלקרעד טאה ,ןבעל לאז רעזײק רעזדנוא לײװ ,סאפאז

 םעד ףיוא ןײז רבוע טעװ סע רעװ .ךײרטםע ןוא דנאלשטײד

 רעטסבראה רעד טימ ןרעװ טפארטשאב טעװ תוכלמ ןופ ץעזעג

 ןלידײטראפ עלא ןפראדאב רימ זא ,טקנעדעג אט .ףארטש

 !״דנאל סאד ןוא ראצ םעד

 סענײא ןדעי ײב זא ,ליטש יוזא ןראװעג זיא לאמ ןײא טימ

 .קערש ראפ טפאלק ץראה םאד יװ ןרעה טנעקעג ןעמ טאה

 ןײא טימ אד זיא םאװ .ןעמוק טנעקעג טשינ ךיז וצ טאה ןעמ

 ןײז טנאפשעגנײא טאה רעיופ רעדעי יןעמוקעגראפ לאמ

 אד זא ׳ןענעקרעד וצ ןעװעג טשינ זיא׳ם ןוא ןגאװ ןוא דרעפ

 ׳שער סיוא ׳דיראי א ןעװעג רעירפ העש ראפ א טימ זיא

 .ןראװעג רעטכינ זיא ץלא ,גנאזעג םיוא ,םעראלעג סיוא

 .ןראװעג קידײל לענש זיא קראמ רענײלק ןוא רעסיורג רעד

 יװ ,ןעמ טוט סאװ .ןײװעג א ,רעמאיעג א ןראװעג זיא דלאב

 א טימ יורפ א טײרש — ? ןבעג הצע ןא ךיז ןעמ טעװ יוזא

 וד יװ גנאל־טשינ — ןעמורפ א רעײז ןאמ ריא וצ ןײװעג

 המחלמ ןיא ןײג וטסעװ דניצא ןוא .ןעינאפ טנידעגפא טםאה

 עשידײ ךס א ןופ ןענײװעג ךיז ןרעה םע .םיא ראפ ןײרא

 ןעיורפ ׳ןענײװ סעמאמ ,ןעײרש רעדניק יװ טרעה ןעמ .רעזײה

 .טנײװ לטעטש עצנאג סאד .קערש ןופ ןשלה

 ,סקעמלעש דוד שמש־טאטש רעד סיוא טסקאװ גנילצולפ

 רעטײרב ןוא רעסיורג ןײז טימ ,ןפור םיא ןעמ טגעלפ יוזא

 רעצראװש א ןיא זדלאה ןפיוא עלײשטאפ א טימ ,דראב

 פאק ןפיוא טעקשאק ןםיורג ןוא ,ןטיוצ טימ לופ ,עטאפאק

 לוש ןיא ןדײ יד טפור רע .קישאד ןטײרדעגםיוא ןא טימ

 ןטײצ ערעטיב ןא ןעמוק סע ,ןגאז םיליהת ףראד ןעמ :ןײרא

 סעטאט ןעײג סע יװ ןעזעג ןעמ טאה דלאב .קלאפ רעזדנוא ראפ

 ןגאז ןײרא לוש ןיא ןעײג עלא ,ןדײ ערעטלע ,רעדניק טימ

 ןענװאד טנעקעג ןבאה סאװ ,ןעיורפ ליפ ךיוא ;םיליהת

 לטעטש סאד .ןײרא לוש־רעבײװ ןיא ןפאלעג לענש ןענעז

 טשינ טאה ןעמ .רופכ־םױ ןעװעג טלאװ םע יװ ןעזעגסיוא טאה

 רעטצעל רעד ןעזעגסיוא טאה ידא .ןענײװ יװ טרעהעג רעמ

 .1914 ןופ גירק ןראפ קינלעימכ ןיא קיטשרענאד

 געט טכא עטשרע יד

 ךיז ןענעגעזעג ןופ ןוא רעיורט ,ןײװעג ןופ געט

 ־עטאט ןופ ןיז ;רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ רענעמ —

 .תרלכ ןופ םינתח ןוא רעטסעװש ןופ רעדירב ;עמאמ
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 ףיוא ןעגנאגעגקעװא. ןטלאװ סע יװ םיוא ןעעז ןעמײה ךם א

 ןליװ ןוא ןענײװ ןעיורפ .םעילימאפ ערעײז ןופ ןלײט קיבײא

 טשיװ ןעמ •רעיורט רעײז ןםיװ טשינ ןלאז רעדגיק ערעײז זא

 סע זא ,טאג טעב ןעמ ןוא טנעה יד טבערב ןעמ ׳ןרערט יד

 זא ,טאג ןטעב ןוא ןענײװ תולכ .ןעשעג טשינ זײב ןײק לאז

 .טײהרעטנוזעג ןעמוקמײהא קירוצ לאז רעטרעשאב רעײז

 ןכאנ געט עכעלטע לטעטש עצנאג םאד םיוא טעז יוזא

 .המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ןופ ךורבםיוא

 ןײא ןיא ןראװעג טלדנאװראפ זיא לטעטש עכעלײרפ סאד

 * ץלעק ןײק ןשטנעמ ןטײז עלא ןופ ןראפ םע .רעיורט קיטש

 ןופ ,װענעשטאפ ,ץילסיױו ,טאטשײנ ,קסוב עינרעבוג רעד ןופ

 ךיז ןלעטשוצ ץלעק ןײק טראפ ץלא — ץינפאטם טאיװאפ

 טשינ ןצנאגניא טלאװ םע יװ םיוא ןעעז געט יד .סאפאז םוצ

 .טנקלאװראפ למיה רעד .טכאנ קידנעטש ראנ ,גאט ןײק ןעװעג

 ןיא זיא לטעטש סאד ,סנקלאװ יד ןיא ךיז טלאהאב ןוז יד

 רעדעי .זיוה ןיא ךיז ײב ןציזגײא טשינ ןעק רענײק .רעיורט

 ךיז ןעמוק םינכש .ןטײװצ םײב טײקטנעאנ יד טכוז רענײא

 גנונעפאה עלעסיב א ׳ןטײװצ םעד רענײא ןטםײרט ,ןעמאזוצ

 ביג ךיא״ :ןעניז ןיא רענײא רעדעי טאה ךיז ײב .ןבעג וצ

 ״י גנונעפאה ןבעג רימ טעװ רעװ ןוא ןטײװצ א גגונעפאה

 לאז רענײא זא ,טכאמעגפא ךיז ןשיװצ םינכש ןבאה לײװרעד

 ףראדאב הרצ תע א ןיא לײװ ,ןבעג גנוטכא ןטײװצ םעד ףיוא

 .ןעמאזוצ ןטלאה ךיז ןעמ

 רעגײזא טכא קיטשרעגאד זיב ןטלאהעגנא םע טאה יוזא

 יװ ,רעשעלרעײפ יד ןפײפ ןעמ טרעה גנילצולפ .ירפרעדניא

 עלא .ןעמונעגמורא לטעטש עצנאג סאד רעײפ א טלאװ םע

 ןבאה ערעגנײ ןוא ערעטלע ׳רעשעלרעײפ ענעבילבראפ ךאנ

 זײרא קראמ ןםיורג ןיא ןפאלעגסיורא םישובלמ ערעײז ןיא

 ןטלאהעג ןעמ טאה ןעמוקעגגעמאזוצ ךיז ןענעז עלא זיב ןוא

 .ראפ טמוק אד סאװ טסוװעג טשינ טאה רענײק .ןפײפ ןײא ןיא

 ליטש ןראװעג זיא ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענעז עלא ןעװ

 טאה ,לטעטש ןופ רעטםינאגרא רעד ,ײז ןופ רעטםטלע רעד

 ׳גנונעדרא יד ןטלאהפיוא קילײװטײצ ןזומ ײז זא ,ןדלאמעג ײז

 ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טאה טכאמ עשיסור עצנאג יד ליױו

 ךאנ ןײז ןעק׳ם ןוא ,ץלעק ןײק זיב טעטש־ץענערג עלא

 ־רעביא — טגאזעג רע טאה — רימ ןזומ רעבירעד .רעטײװ

 .קיטײנ ןײז טעװ סע זיב גנונעדרא ןטלאה וצ ןעמענ

 ןעמ ןוא עלארטנעצ רעײז וצ טרישראמפא ײז ןבאה דלאב

 טרעלקרעד ײז ןוא טנעה יד ףיוא סנכײצ ןוטעגנא ײז טאה

 טבעלעגרעביא לטעטש ןופ ןדײ ןבאה גאט םעד .ץילימ ראפ

 טקישעג טשינ רעדניק יד ןיוש טאה ןעמ .קערש םיורג

 רעזײה יד ןיא ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענעז םע ,םירדח יד ןיא

 ןבאה ןדײ .ןײלא ןײז וצ טשיג ידכ סעילימאפ ריפ־ײרד וצ

 ןײז ןעק רעװ ? םעד ןופ ןײז טעװ םאװ ? טדערעג ךיז ןשיװצ

 ןענעז רענעמ עקראטש ןוא עטנוזעג עלא ז ןבעל ןטימ רעכיז

 יד וצ טלעטשעגסיוא ןענעז רימ ןוא עיגרעבוג רעד ןיא קעװא

 ײז .רעפרעד יד ןופ םירעיופ עקימורא יד ןופ ןראםעג

 ןענעז סעקינשזארטס עשיםור עלא זא ׳ןםיװ וצ ראג ןפראדאב

 רעטיור רעד טימ שזטםימכאװ רעבארג רעד ןוא קעװא

 טבאנײב ךאנ ןענעק ײז .רעמ אטשינ ךיוא זיא זאנ רערוכש

 רימ .ןעמוקראפ ךאג ןעק סע סאוו טסײװ רעװ ןוא ןלאפרעביא

 לטעטש םאד טאה יוזא .טנעה יד ןיא ײז ײב דאד ןענעז

 טשינ טאה רענײק ןוא גנולפײװצראפ ןופ גאט א טבעלעג

 טבײה טכאנ יד .טםײרט א ןעמוק טעװ םע ןענאװ ןופ טםוװעג

 טגײלראפ ןעמ ,ןעמארק ערעײז ןכאמראפ ןדײ ,ןלאפוצוצ וא

 ןעמ יװ יוזא ןזײא רעקיטש טימ ,רעטערב טימ ןריט יד

 ־ראפ א ןעמוקעג זיא םע .םארגאפ א וצ טײרגעג ךיז טלאװ

 ןעמ ראט רעגײזא טכא ךאנ זא ,ץילימ רעד ןופ גנונעדרא

 ןיד ןוא ןשיוט ךיז טעװ ץילימ יד ראנ ׳סאג ןיא ןײג טשינ

 .טכאנ עצנאג א ךאװ

 טשינ טכאנ עצנאג יד ןעמ זיא בוטש עשידײ ןײא ןײק ןיא

 חיוא טגײלעג ןעמאזוצ ןעמ טאה רעדניק ענײלק יד .ןפאלשעג

 טאג ןטעבעג ןוא ןסעזעג ליטש ןענעז ןעיורפ יד ןוא טעב ןײא

 ןוא רענעמ יד .ןעמוקראפ טשינראג הלילחו־סח לאז םע זא

 ,ךראש ןדעי וצ טרעהעגוצ ךיז ןבאה ךעלגנײ ענעםקאװרעד יד

 טרעה טכאנײב רעגײזא ףלעװצ .ראפ טשינראג טמוק סע יצ

 רעד ןופ רעקעלג יד ןעגנילק ןא ןבײה םע יװ גנילצולפ ןעמ

 ןעמוק םע .רעכעה ןוא רעכעה לאמא םאװ ןעגנילק ײז .עכריק

 .טנעה יד ןיא סעסאק טימ רעפרעד עקימורא עלא ןופ םירעיופ

 טבײה ןעמ .ײז טימ ןבעג הצע ןײק טשינ ךיז ןעק ץילימ יד

 ןיפ ףיוא ךיז ןפאכ רעדניק .לטעטש ןטײז עלא ןופ ןפײפ ןא

 ,ןעײרש רענעמ ,ןעײרש ןעיורפ .ןעײרש ןוא ןענײװ ,ףאלש

 .לטעטש ןיא ןכארבעגםיוא טלאװ המחלמ א יװ סיוא טעז פע

 ןײא ראנ ,ןטלאהעגנא טאה סאד גנאל יװ טשינ טםײװ רענײק

 הנײרפ־ןדײ רעםיורג א ׳חלג רעטלא רעד זא ,ןעמ טםײװ ךאז

 ענײז ןוא טנעה יד ןיא םלצ ןםיורג א טימ ןעמוקעגסיורא זיא

 רעד ןוא ,ןפמאל עםיורג ײװצ ןטלאהעג ןבאה ןפליהעג ײװצ

 ־עגפיוא ןוא טאג ןופ ןעמאג ןיא ןפורעג טאה חלג רעטלא

 ןקיש טאג טעװ טשינא ,ןײגמײהא לאז םירעיופ יד טרעדאפ

 •פלצ םעד ןעזרעד ןבאה םירעיופ יד יװ .ײז ףיוא לובמ א

 טאה חלג רעד .טמלצעג ךיז ןוא טינקעגרעדינא עלא ןבאה

 טאה רע .ןזײב טימ ןוא ןטוג טימ ןטעב ןײא ןיא ןטלאהעג

 גנאל טאה םע .טאג ןופ ןעמאנ ןיא ארומ א ײז ףיוא ןפראװעגנא

 פירעיופ יד ןוא טליטשעגנײא ײז טאה חלג רעד זיב טרעיודעג

 רעגײזא םקעז זיב ריפ ןופ .םײהא טרעקעגמוא ךיז ןבאה

 יװ ןעזעגסיוא טכאנ רעכעלקערש רעד ךאנ טאה ירפרעדניא

 ןדעי ראנ ׳ליטש וצ ׳ןראװעג זיא ליטש .ןימלע־תיב א ףיוא

 רענײא רעדעי .טגנערטשעגנא ןעװעג ןװרענ יד ןענעז םענײא

 .ןגראמירפ םעד ןבעלרעד טלאװעג ןיוש טאה

 עצנאג א ךאנ רענײש א רעײז ןעמוקעג זיא גאט רעד

 טכארפ רעצנאג ריא טימ ןזיװאב ךיז טאה ןוז יד .לפענ ךאװ

 םעפע זיא םע .רעטיול ןעװעג זיא למיה רעד ,טײקנײש ןוא

 וצ טאהעג ארומ טאה ןעמ .גאט רענײש־רעדנוװ א ןעװעג

 ןוא ןפלעה טאג טראפ טעװ רשפא ...ןפיל יד ףיוא ןעגנערב

 יוזא ךאנ ןעגנערב סעפע ךיז טימ טעװ גאט רענײש רעד

 .תורצ יד וצ ףום א ןעמענ טראפ טעװ רשפא .קערש ליפ



 266 ןכארבעגסיוא זיא המחלמ יד — ץאלפנײלק ןאעל 265

 סאד טפאלק ןדיי ןדעי ײב .העש א ךאנ העש א. טײג יוזא

 .ףליה רעטכירעגמוא ןא ףיוא טראוו ןעמ ץא ץראה

 ־טסע יױוצ פאלאג ןיא ןײרא גנילצולפ ןטײר רעגײזא ןײנ

 ײז .ןעמראפינוא עשיראגנוא ןיא טדײלקעג ןראזוה עשיכײר

 טפאלק ןדעי ײב .קירוצ ןוא ןיהא. לטעטש סאד ךרודא ןטײר

 ריז ןץיװאב דלאב .קערש ראפ ןוא דײרפ ראפ ץראה סאד

 ןליװ ןוא קראמ ןיא פא ןיוש ךיז ןלעטש ײז ןוא רעטײר רעמ

 טײטשראפ רענײק ןוא ןדער ײז .ךיז ןעניפעג ןסור יד יװ ןםיװ

 זא גנונעכער ןבעגעג רעטסטלע ןא ךיז טאה דלאב .טשינ ײז

 רעװ טגערפעג רע טאה ׳ךארפש ןײז טשינ טײטשראפ רענײק

 ןדיי י שטײד ןײק טשינ ןעק דײ רעכלעװ ׳ונ .שטייד ןעק סע

 דלאב .ןהנעטסיוא ײז טימ ךיז ןעק ןעמ ׳טײרפרעד ךיז ןבאה

 ץילימ יד .רעטילימ רעמ ןוא רעמ ןעמוקוצנא ןביוהעגנא טאה

 .טמעטאעגפא רעײרפ ןבאה ןדײ יד ןוא טזײלעגפיוא ךיז טאה

 ןעמאל םעד ׳שמש ןײז טקישעגסױרא טאה לטעטש ןופ בר רעד

 תבש םעד ןעמענפיוא לאז ןעמ זא ׳ןדײ עלא ןגאזנא ׳השמ

 .רעיורט טימ טשינ ןוא דײרפ טימ

 רעד ןופ געט טכא טבעלעגכרודא לטעטש םאד טאה יוזא

 .המחלמ־טלעװ רעשרע

 1914 קיטײרפ רעקירעיורט רעד

 .1914 ןופ גירק ןיא םישדח ײװצ ךאנ

 יד לײװ ׳ןטלאהרעד טשינ רענײק טאה גנוטײצ םוש ןײק

 ןײא ןופ דארגנאוױא ןיב ןגיוצעגקירוצ טאהעג ךיז ןבאה ןםור

 יד ןוא ׳טײז רעטײװצ רעד ןופ װעכאר ןײק ןוא טײז

 קראטש רעײז םעיציזאפ עדײב ףיוא ךיז ןבאה רעכײרטםע

 .ןגאלשעג

 ןענעז ןדײ עלא ןעװ ׳טכאנראפ קיטנאמ א ׳גנילצולפ

 םעפע טרעהרעד ןעמ טאה ׳בירעמ־החנמ ןענװאד ןעגנאגעג

 ןפיול הרבח ענײלק יד .םאג ןיא שיורעג ךעלנײװעגרעסיוא ןא.

 ׳גנאל טשינ טרעיודעג םע .ראפ טמוק םע םאװ ןעז דלאב

 סעטאט ערעײז וצ שרדמה תיב ןיא קירוצ רעדניק עלא ןעמוק

 סע םאװ רעטאפ ןײז טלײצרעד דניק סעדעי .ןעײרשעג טימ

 המוהמ עקראטש א טרעװ לאמאטימ .קראמ ןיא ראפ טמוק

 .רעדורעג רעםיורג א ןוא

 ןפור רעדניק יד .ןענװאד םאד טקידנעראפ לענש טאה ןעמ

 .קירוצ ךיז טיצ רעטילימ עשיכײרטסע סאד .םײהא םעטאט יד

 .ןדײ עלא ןלאפאב טאה קערש א

 רענײא רעדעי ןוא םינכש ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז דלאב

 רעטציא ןעמ טעװ םאװ״ :ץראה רעטיב ןײז ןםאגעגסיוא טאה

 טעװ סע סאװ םײװ רעװ ׳קירוצ ןעײג רעכײרטסע יד י ןאט

 ״י לטעטש ןיא זדנוא ײב ןעמוקראפ רעדיװ

 טשינ ליװ רענײק ןוא ץראה סאד טפאלק םענײא ןדעי ײב

 טצכערק רענײא רעדעי רעבא ׳טראװ טכעלש ןײק ןדערסיורא

 יד ןופ ןעײרשעג ןעמ טרעה טכאנ עצנאג א .טצפיז ןוא

 טרעה םע .רעכיג ןרישראמ לאז ןעמ רענלעז יד וצ ןריציפא

 ׳ןענאנאק ערעװש יד ןריפ סאװ רעדער יד ןופ ןפאלק סאד ךיז

 .רעהפיוא ןא יױ טבײרט ןעמ ׳ןעשזריה דרעפ יד

 ־המחלמ א יװ ןעזעגסױא לטעטש עצנאג םאד טאה םנגראמוצ

 קראמ ןטימ ןיא .רעטילימ טימ לופ ןענעז ןסאג עלא .ץאלפ

 טײלרעטילימ .רענלעז יד ןםע טלייט ןוא ךיק עסיורג א טייטש

 ףיוא ןוא סאג ןטימ ןיא רענײטש יד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגיל

 ןסקיב יד .תוחוכ ןא עדימ ןוא עטפעשרעד ןראוטארט יד

 ןטלאװ יױ יװ ׳ךײלג יוזא ײרד וצ טלעטשעגסיוא ןעײטש

 .ןעװעג סנזעװ עקידעבעל

 ףיוא .טכענ ײרד ןוא געט ײרד ןטלאהעגנא סע טאה יוזא

 י־׳ ןיוש ןעמ טעז ירפרעדניא קיטשרענאד ׳גאט ןטרעפ םעד

 ןײש ןענעק ײז ׳ןײג טשינ ןיוש ןליװ ײז ;רענלעז עטצעל

 ךיז ןליװ ײז ׳ןגאלש טשינ רעמ ךיז ןליװ ײז .ןײג טשינ

 יד טימ ןגאי ןוא ײז ןגאלש ןריציפא יד רעבא ׳ןבעגרעטנוא

 ...רעטײװ ׳םיואראפ תוחוכ עצנאג

 ןעלמיה יד יװ ךיז טליפ םע טנקלאװראפ זיא למיה רעד

 טלעװ א ױו ןקוקוצ טשינ ןענעק ײז ׳ןענײװעצ דלאב ךיז ןלעװ

 ...םוא ןעמוק ןשטנעמ טימ

 סאד זא ׳טכירעג טשינ רענײק ךאנ ךיז טאה לײװרעד

 עשיסור יד ןופ טלגנירעגמורא. ןיוש זיא לטעטש עצנאג

 י־ ףיוא םאג רעװאלדיש רעד ןופ ךיוה רעד ןיא .ןקאזאק

 רעד ףיוא ׳םלוע תיב םעײנ םעד ןופ ךיוה רעד ןיא ׳סעלאקם

 ןענאנאק עשיםדר טלעטשעגםיוא ןעװעג ןענעז ׳טײז רעצלעק

 יעװעשטניפ רעד ןופ ׳לטעטש טײז רערעדנא רעד ןופ ןוא

 עשיכײרטסע ןענאטשעג ןענעז ׳טײז רעקסוב ןוא

 ראפ זא ׳ךליהפא אזא ךיז טרעהרעד גנילצולפ ןוא ׳ןענאנאק

 טניױועג ןבאה סעמאמ .ןראװעג טשימעצ ןשטנעמ ןענעז קערש

 דיז ןוא טנײװעג ןבאה רעדניק ׳רעדניק ערעײז ןפורעג ןוא

 ערעײז ןגארטעג ןבאה סעמאמ .ןרעטלע ערעײז וצ טעילוטעג

 רענײק זא ׳רעצרעה יד וצ טקירדעג ײז ןוא רעדניק ענײלק

 ־יעטםעװש ערעטלע יד ;ןעמענוצ טשינ רעדניק יד ׳ײז לאז

 ןיא ךעלטנעה יד ײב ערעגנײ יד טפעלשעג ןבאה רעדירב ןיא

 .ןײרא םרעלעק יד

 טאה םרעלעק יד ןיא ןעװעג ןיוש ןענעז ןשטנעמ עלא ןעװ

 ןכארבעצ א טימ ןיא ןגױא יד ןיא ןרערט טימ עמאמ עדעי

 טשינ הלילח טלעפ םע יצ ׳רעדניק עריא טלײצעג ׳ץרא׳ר

 דעדניק .ןטײז עדײב ןופ טעבראעג ןבאה ןענאנאק יד .רענײק

 סעפע זא ׳ןעײטשראפ ײז ׳ארומ ראפ ליטש רעד ןיא ןענײװ

 ־מורא ןטלאה םעמאמ יד ןוא ײז ףיוא טרעיול םעכעלקערש

 טאג :ןטעב סעמאמ יד .יױ ןעילוט ׳רעדניק ערעײז ןעמונעג

 ןיא קלאפ ןײד טיה ןוא םערישאב ןוא ץישאב ׳טאג רעסיורג

 .,.טרעװ טשינ םע ןענעז רימ ביוא ׳רעדניק ענײלק יד ןופ תוכז

 ׳י הײ ןרעטלע ןא ןופ םיטש א. ךיז טרעהרעד גנילצולפ

 רעװ״ :רעדניק יד וצ טגאזעג ןײװעג טימ טאה רעכלעװ ׳ךלמ

 ״!םילהת ןגאזטימ רימ טימ לאז ןענעװאד ןיוש ןעק ךײא ןופ

 הליפת ןבאה רענעמ ;טאג ײב םימחר ןטעבעג ןבאה רעבײװ

 יװ ןעזעגסיוא טאה ץלא .טפאלקעג ןבאה ןענאנאק ;ןאטעג

 .רעטנוא טײג טלעװ יד ;שאמשימ ןײא
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 .טכאנראפ רעגײזא סקעז זיב ןטלאהעגנא םע טאה יוזא

 טמוק םע סאװ ןסיװ ליװ רענײא רעדעי ,ליטש טרעװ גנילצולפ

 !ארוה :ארוה :ײרשעג א ןעמ טרעהרעד דלאב ׳ראפ

 סעקיפ ענעגיוצעגםיוא טימ לטעטש ןיא ןײרא ןפיול ןקאזאק

 ;רעטנוא דיז ןביג רענלעז עשיכײרטםע ךם א ;טנעה יד ןיא

 ףיוא ןכאטשרעד ןרעװ ׳דײ ןײא ײז ןשיװצ ׳רענלעז ײרד ראנ

 געװ רעקםוב ןופ קירוצ ןיוש טפיול טא .ראוטארט סנאמשעל

 טײג יוזא. טא .פאק א ןא קאזאק א טימ לדרעפ שיקאזאק א

 .רעטצניפ טרעװ׳ם זיב טכעפעג רעד ןא

 יד ןופ ןײגוצסיורא ןא ןבײה ןשטנעמ יד יװ יוזא ןוא

 ריוא ןכערב ןקאזאק ־ עידעגארט עײנ א ןא דיז טבײה ׳סרעלעק

 ןעיורפ .ךיז טזאל ײז םאװ ןריבאר ןוא ןטײלק יד ןופ ןריט יד

 יד ןוא ןגיוא עשיקאזאק ןופ ןטלאהאבסיוא לענש ןרעװ

 רעקעלג יד ךיז ןעגנילקעצ םע .למיה םוצ זיב ןעײג עײרשעג

 ןעיורפ ײרד ןײרא ןפױל לטעטש ןופ בר םוצ .עכריק רעד ןופ

 ײז .ײרשעג ןוא ןײװעג רעטיב א טימ רעדניק ענײלק טימ

 ןענעז םיוק .ײז ףיוא טרעיול סאװ ראפעג יד טשינ ןעעז

 :רעדניק ענײלק יװ טנײװעצ ךיז ײז ןבאה בר םוצ ןײרא ײז

 ־עלאב ׳ןדײ ײרד ןעמונעג טאה ןעמ !זדנוא טפלעה ׳יבר״

 ײז ףיוא טכאמ ןעמ ןוא רעדניק ענײלק ןופ סעטאט ׳םיטאב

 ןוא עכעלרע ךאד ןענעז ײז !ןענאיפש ןענעז ײז זא .לובלב א

 ןײוועג סאד ןרעהוצ לאז רע זא ׳טאג טעב יבר !ןדײ עמורפ

 רענעכארבעצ א.טײטש בר רעד ״:רעדניק ענײלק ערעזדנוא ןופ

 ךיא ןעק סאװ״ :ײז טרעפטנע ןוא ׳טנעה יד ךיז טכערב ןוא

 ...״ןפלעה ךײא לאז טאג ןײא ׳ןפלעה ךײא

 ׳ךענאיפש״ עשידײ ײרד טריפעג ןקאזאק יד ןבאה ליױורעד

 יד רעטניה ןבאה ײז ׳אנוש םוצ ןדער טקאפעג ײז טאה ןעמ

 ןשיקאזאק םוצ טריפעג ײז טאה ןעמ ׳ןענאפעלעט טאהעג דרעב

 ןזאל טשינ ךיז בילוצ ןעמוקעג זיא ץלא סאד) לארענעג

 זיא רעכלעװ ׳(ןעיורפ יד ןקיטלאװגראפ ךיוא ןוא ןריבאר

 >טעטש ןופ טנעיאר רעד ׳קאילאפ םעד ײב ןענאטשעגנײא

 זעמ טאה לארענעג םוצ טגנערבעג ײז טאה ןעמ ןעװ ןוא

 קידנעײז ןיוש ןוא אקדאװ ןשיסור רעשעלפ טפיוזעג טראד

 ײשידײ ײרד טגנערבעג םיא וצ ןעמ טאה טעקכאינכראפ טיג

 .טעברא לקיטש ךעלײרפ א ןעװעג םאד זיא םיא ראפ ׳תונברק

 ןוא לארענעג ןראפ טלעטשעג ךיז ןבאה ןקאזאק יד

 ןבאה רימ״ :ןוטעגפיוא ןבאה ײז םאװ רעדנוװ יד טלײצרעד

 ײמ ׳ןענאיפש ןענעז ײז ׳םעיערװעי יד טקעמשרעד דלאב

 עקםײרװעי יד רעטנוא ׳אנוש םוצ ןרינאפעלעט טפאכעג ײז ןבאה

 .״ןענאפעלעט יד ןטלאהעג ײז ןבאה דרעב

 ׳ןעמיראב וצ טרעהעגפיוא ךיז ןבאה ןקאזאק יד יװ םעד ךאנ

 ׳ןענאיפש ריא טנעז״ :ןבעגעג ײרשעג א לארענעג רעד טאה

 דענלעז עטנידעגםיוא ׳ןדײ ײװצ ״!סעיערװעי ׳הדומ ךיז טײז

 ןענעז רימ ׳לארענעג ׳ןײנ״ :טרעפטנעעג ןבאה זעײלאקינ ןופ

 ןבאה רימ ׳רעסײק ןופ ןוא דנאלסור ןופ רעגריב עכעלרע

 ־טנרא ןענעז רימ ;רעביטש ענעגײא ןוא ׳ןעײרעבראג ענעגײא

 רעד .רעדניק ןוא ןעיורפ ןבאה רימ ׳םיטאבעלאב עכעל

 .״ןענאיפש ןײק טשינ ןענעז רימ ׳טוג רעײז זדנוא ןעק טנעיער

 סעיערװעי עשיטניה יד רעװ ןסיװ דלאב ךיא לעװ יוזא.ביוא״

 ״!ןענעז

 רעד ןוא טנעיער ןשיליופ םעד ןפורעג ןעמ טאה דלאב

 ׳לטעטש ןופ קאילאפ םעד טגערפ לארענעג רעשיקאזאל

 :טנעקעג ןדײ לטעטש עצנאג׳ס טעמכ טאה רעכלעװ

 ״יטשינ יצ סעיערװעי עשיטניה ײרד יד טסנעק וד״

 ײז טלאװ רע יװ יוזא ׳ןקוק ךיז טכאמ קאילאפ רעד ןוא

 :שיניצ טרעפטנע רע ןוא ןעזעג טשינ ךאנ לאמנײק

 טשינ ײז ךיא באה לאמ ןײק לסעיערװעי יד ׳ײז ךיא״

 ״!ןעזעג

 טמוק עכױ עטיור יד .הזגור קיטש ןײא טרעװ לארענעג רעד

 עשיקימלאק ענײלק יד םיא ןפיולראפ׳ס ןוא ןײרא םינפ ןיא םיא

 רעדליװ א יװ טקנופ ׳ײרשעצ א ךיז טיג רע ןוא ךעלעגײא

 :דלאװ ןיא בײל

 םעד ףיוא ןעגנעהפיוא ײז ךײלג ןוא קירטש טגנערב ןיוש״

 יד טימ טוט ןעמ סאװ ׳ןעז עלא ןלאז ׳םאג רעד ןופ רעיוט

 ״!ןענאיפש עקסװעײלאקינ

 ןפאלעג טנעיער ןשיליופ םעד ןופ ןוז רעד זיא דלאב

 טעװ רע ׳טײרפעג קראטש ךיז טאה רע ׳קירטש יד ןעגנערב

 םאד ׳םעדישז ײרד ףיוא טגנעה ןעמ יװ ןגיוא ענײז טימ ןעז

 .ןעזעג טשינ לאמנײק ךאג רע טאה

 קירטש יד טכארבעג טאה ןוז םקאילאפ רעד יװ יוזא ןוא

 לארענעג רעשיקאזאק רעד ןוא יודיװ טגאזעגפא ןדײ יד ןבאה

 ?טראד ריא טלמרומ סאװ״ :ןבעגעג ץלירג א ײז וצ טאה

 ןענעק טשיג רעמ ךײא טעװ רע ׳טײװ רעײז זיא אנוש רעד

 ״!סיוא ךײא מלעטש ׳סעיערװעי עקיצערק ׳ןפלעה

 יד ףיוא קירטש יד ןטײװצ םעד ךאנ םענײא ײז טאה ןעמ

 ןײז ףיוא ןםעזעג ךיז זיא לארענעג רעד ןוא ןוטעגנא רעזדלעד

 ןוא רעװלאװער ןײז ןעמונעגסיורא ןוא לדרעפ ןשיקאזאק

 טאה ןעמ יװ יוזא ןוא .ןסיש טוג ןעק רע יצ ןעז טלאװעג

 טוװרפעג דלאב רע טאה ׳ןרעדנא ןכאנ םענײא ןעגנאהעגפיוא

 .ןסאשרעד ןדײ ײרד עלא. רע טאה יוזא .ליצ ןײז

 םאד .לטעטש ןופ ןדײ ערעײט ײרד ןעגנאהעג ןענעז יוזא

 סע זא ׳טײרפעג ךיז ןבאה ןקאילאפ ןוא ןענורעג טאה טולב

 .ןײז רעסעב ײז ראפ טעװ ׳לטעטש ןיא ןדײ רעקינײװ טרעװ

 •רעיוט םעד ףיוא ןעגנאהעג יוזא ײז ןענעז טכאנ עצנאג א

 ןוא ןרענוד וצ ןביוהעגנא טאה טכאנײב רעגײזא ףלעװצ

 יװ טקנופ ןגער־סקאלש א טזאלעגפארא. ךיז טאה סע .ןצילב

 טנײװעג ןבאה יוזא ׳ןעמוקעג טלעװ רעד ףיוא טלאװ לובמ א

 ןופ ןדײ לטעטש עצנאג׳ס טנײװעג טאה יוזא טא ׳ןעלמיה יד

 .ןײלק זיב םיורג

 יעד ןופ קיטײרפ רעטסקירעיורט רעד ןעװעג זיא םאד

 .קינלעימכ ןיא 1914 ןופ המחלמ



 גירק־טלעוו וטשרע וופ תונורכז / םילבנזארלטאמ

 םורא ןעײג ןדײ •ןכארבעגסיוא זיא המחלמ יד .1914 ילױ

 רעדעי .קראמ ןיא ןעמאזוצ ךיז ןעמענ ךעלדער .טגראזראפ

 ןופ רעצימע טמוק .ראפ טמוק סע סאװ ,ןסױו ליװ רענײא

 ־מורא דלאב רע טרעװ ,שזדאל ןופ רעדא עשראװ ׳ץלעיק

 עטצעל יד ןרעה ןליװ עכלעװ ,עקירעגײנ ןופ טלגנירעג

 א טימ טגנערב ענעמוקעגנא־טשרע יד ןופ רעװ זא ןוא .םעײנ

 ןופ טרעגאלאב טושפ רע טרעװ ׳עשראװ ןופ גנוטײצ עשידײ

 .ןשטנעמ

 .טלעטשעגפא יװ טעמכ ךיז ןבאה ןטעברא יד ןוא רחסמ רעד

 עטלעטשעגנא ןוא רעטעברא ךס א םײהא ךיוא ןעמוק סע

 ןבאה טראד ךיוא .שזדאל ,עשראװ ,טעטש עסיורג יד ןום

 .טלעטשעגפא ןטעברא יד ןוא םירחםמ יד ךיז

 ןוא עשטײד יד ןופ קירוצ ךיז טיצ רעטילימ עשיםור סאד

 טעמכ קינלעימכ ײבראפ ןעײג ןוא ןצענערג רענאיצילאג

 קירוצ רעבא ןעמוק רעטעפש ןכאװ ײװצ טימ .טקרעמאבמוא

 רעקינלעימכ רעד ןוא ״דמחלמ־ילכ ערעײז טימ ןקאזאק ךם א

 ־עגאב ײז ןעײג םיתב ילעב עבושח ליפ טימ ןאמליס ברה ,בר

 ע־רעבליז עםיורג א טגארט ,קעמלעש דוד ,שמש רעד .ןענעג

 ־ןקאזאק יד םינפ־לנקמ ןענעז ײז .ץלאז ןוא טיורב א טימ ץאט

 אקשױטאב ראצ רעד לאז ןבעל גנאל״ ןפורסיוא טימ עטםטלע

 ןא טמענ לארענעג־עקצאזאק רעד .״אײסאר אקשוטאמ ןוא

 רעטרעװ עכעלטע טימ ןעקנאדאב בר םעד טוט ןוא הנתמ יד

 .גיומיטש רערעסעב א טימ םײהא.ןעײג ןדײ יד .דובכ םעד ראפ

 ןײק זדנוא ןלעװ ןקאזאק יד ןוא ןפלעה םאד טעװ רשפא

 .ןאט טשינ םטכעלש

 .ףאלש ןופ עמאמ ןײמ ךימ טקעװ טכאנײב רעגײז א 12. םורא

 ןבאה ןקאזאק יד זא ,רימ טגאז יז .טרעטיצ ןוא טײטש יז

 ײז ןוא קירוצ ןטונימ עקינײא טימ טשרע ןטאט ןײמ טפאכעג

 יד ףיורא יצ ,ףיוא לענש ײטש ךיא .סאג ןיא םיא ןטלאה

 ןײמ ןטלאה ןקאזאק יד זא ,עז ךיא .םיורא ףיול ןוא םישובלמ

 טמוקאב ןעמ וװ ןזײװ ײז לאז רע ,םיא ןופ ןרעדאפ ןוא ןטאט

 ךיז ײב טלאה עטאט ןײמ זא קידנםיװ .(ןעיורפ) ״יקװעיד״

 ןרעטלע ןא וצ ןעגנאגעגוצ ךיא ןיב ,טלעג עמום עםיורג א

 לעװ ךיא זא ,םיא טגאז ןוא ,דראב רעגנאל א טימ קאזאק

 .טשינ םײװ דײ רעד לײװ ,ןעיורפ טמוקאב ןעמ װו ׳ןזײװ םיא

 .טזאלעגפא דלאב ןטאט ןײמ ןבאה ןוא טײרפרעד ךיז ןבאה ײז

 טוט םאװ .גנונא ןײק טאהעג טשינ ךיא באה ץיג וצ ןיהוװ

 זיא ןטכארט וצ טײצ ךם ןײק זײז ןעמ טריפ ןיהא וװ ,ןעמ

 דעד ןופ דנע רעד זיב טריפעג ײז ךיא באה ׳ןעװעג טשינ

 ׳ןיקלױ יד טניוװעג טאה טײז רעקניל רעד ףיוא .סאג־האמוט

 •יעדעי ןוא שידײ טוג טדערעג טאה עכלעװ ׳ןיטםירק א

 ךיא באה ׳אד״ .טנעקעג ריא טאה קינלעימב ןיא רעגײא

 ל״ז םולכנזאר לטאמ

 ןטםירק יד .״יקװעיד״ ןאראפ ןענעז ׳ןקאזאק יד ןזיװעגנא

 ערעײז ףיוא סנדאל ןײק טאהעג טשינ ןבאה קינלעימכ ןיא

 ן־א רעטצנעפ םעד וצ וצ זיא קאזאק רעטלא. רעד .רעטצנעפ

 רעכיז קידנעײז .םײהא קעודא ןיב ךיא ןוא .טפאלקעגנא טאה

 טקאהראפ ךיא באה ׳ןגאיכאנ ךימ ןקאזאק יד ןלעװ דלאב זא

 ןעמ .טונימ ןעצ יװ רעמ ןעמונעג טשינ טאה סע .ריט יד

 םעד זדנוא ביג :טײרש ןעמ ןוא ריט רעד ןיא טפאלק

 טשינ טאה רענײק .טראנעגפא זדנוא טאה רעכלעװ ,״קעדישז״

 .קעװא ״דעש עבלאה א ןפאלק ןכאנ ׳ײז ןענעז ׳טרעפטנעעג

 רעשיכײרטסע רעד וצ קעװא ןקאזאק יד ןענעז סנגראמוצ

 טבענ ןוא געט עצנאג .װ״זאא ץעלסײװ ,טאטשײנ ץענערג

 ־קירוצ ךיז ןבאה ןקאזאק יד .רעהפיוא ןא ןעגנאגעג ײז ןענעז

 ןצנאג םעד ןופ רעכײרטסע ןוא שטײד םעד ראפ ןגיוצעג

 .טנארפ

 .קינלעימכ ןיא ןײרא ןשטײד יד ןענעז 1914 רופיכ־םױ

 ןשטנעמ תעב ׳גנוסישאב רענײלק א ךאנ ןעװעג זיא םאד

 ןראװעג זיא סע ןעװ .ןרעלעק יד ןיא ןטלאהאב ךיז ןבאה

 ןענעז ןשטנעמ ןוא טרעהעגפיוא ןבאה ןעײרעסיש יד ןוא ליטש

 .ןשטײד יד טנגעגאב ןיוש ןעמ טאה ׳ןםאג יד ןיא םיורא

 ׳םירישכמ־המחלמ ךם א טימ טרישראמ ןבאה סעיזיוױד ךם א

 טאה זיױוכעלםיב .דחפ א זלאפעג ןעמעלא ףיוא זיא סע זא

 ןשטײד יד טימ לײװ ,ןקיאוראב ןעמונעג רעבא ךיז ןעמ

 עקימורא יד ןופ .ןקידנעטשראפ טנעקעג ךיז ןעמ טאה

 יד סאװ ׳תועידי עקירעיורט ןעמוקעגנא ןענעז ךעלטעטש

 ןוא װעשאטם ,קינשארק ןיא .ןדיי יד טימ ןאטעג ןבאה ןקאזאק

 ןעמונעגםיורא רופיכ־םױ ײז ןבאה טעטש ערעדנא ךאנ ןיא

 ןיא םיתילט יד ןיא ןעגנאהעג ײז ןוא ןדײ יד ןליש יד ןופ

 יד ןטימ ןיא ׳ןענעװאד םײב ןגארטעג ןבאה ײז סאוד ׳ןעלטיק

 באה שידײ טריבאר ײז ןבאה ךעלטעטש ךם א ןיא .קרעמ

 .טכארבעגמוא רענעמ ליפ ןוא טעדנעשעג ןעיורפ ׳סטוג ןוא

 יד טימ ןשטײד יד ןוא טרעיודעג טשינ גנאל רעבא טאה סע

 קירוצ ןפאלטנא ןענעז ,ןקלופ עשיראגנוא יד ןוא רעכײרטסע

 עשיסור עדליװ יד ראפ המיא יד ׳תולײח עשיסור יד ראפ

 זיא רעדיװ .ןדײ יד ףיוא ןלאפעג זיא טסעג עקצאזאק ןוא

 עשיליופ יד ןוא רעכײרטסע יד .ןראװעג ןסאשאב קינלעימכ

 ־רעביא ,גנונעדראמוא רעכעלקערש א ןיא ןפיולטנא ןרענאיגעל

 עטגרהעג ןוא רעװעג ׳טנאיװארפ ליפ ךיז ךאנ קידנזאל

 •ןטאדלאס

 ׳לינלעימכ ןיא ןעמוקעגקירוצ רעדיװ ןענעז ןסור יד ןעװ

 טאה לטעטש סאד .ןדײ יד וצ ןגיוצאב רעסעב ךיז ײז ןבאד

 טפיוקעג ןבאה ןטאדלאם יד .ןבעלוצפיוא עלעסיבא ןביוהעגנא
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 ײז .ןעמוקאכ טנעקעג ןכאה ײז ראנ סאװ ,ןטפעשעג יד ןיא

 ןטלאהעגנא טאה יוזא .טלאצאב טוג רעײז ץלא ראפ ןבאה

 ץיג וצ ןביוהעגנא רעדיװ ןסור יד טאה סע זיב .ןכאװ עכעלטע

 לשימעשפ ׳עקארק ײב לעיצעפס .ןטנארפ יד ףיוא טכעלש

 ףױא ןעיצקירוצ ןביוהעגנא ךיז ןבאה ײז .עיצילאג־חרזמ ןוא

 ןעמוק ןטײצ עטכעלש זא ,טליפעג טאה ןעמ .ןטנארפ עלא

 .ןא רעדיװ

 ןיב ךיא .גאט ןטימ ןיא קיטײרפ א ןיא ןעװעג זיא םאד

 א טימ .טפעשעג סנטאט ןײמ ראפ ןםיורד ןיא ןענאטשעג

 סאג־״האמוט״ רעד ןופ דנע רעד ןיא טקרעמאב ךיא באה לאמ

 סלאקםאמ לקעי ײבראפ ןדײ ײרד ןריפ ןטאדלאם ײװצ יװ

 ׳טנעיער םוצ לסעג־לוש םעד ךרוד וצפיורא רעטײװי ׳זיוה

 ךס א .באטש־לארענעג רעשיםור רעד ןענאטשעג ןאד זיא׳ם וװ

 .ןענאיפש ןענעז ןדײ יד זא ׳ןעײרש ןוא ךאנ ןפיול םירעיופ

 טמוק טראד סאװ קירעגײנ קידנעײז ׳ןעגנאגעגכאנ ןיב ךיא

 ןעמ ׳טונימ 10 ןײק ןעמונעג טשינ טאה סע .ראפ סעכלעזא

 ײז ןדניב ןטאדלאס יד .םיורא עכילקילגמוא יד ןױש טריפ

 רעד ףיוא קירטש א ןפראװראפ ןוא ׳רעטנורא ףיוא טנעה יד

 ־רעטנורא טרעװ לוטש א .רעיוט סעיש השמ ןופ עװקארק

 ןימינב לוטש רעד ףיוא ףיורא טײג רעטשרע רעד .טלעטשעג

 ןײז ףיוא עילטעפ יד טפראװראפ טאדלאס רעד .רעבראג

 דעד .ןעגנעה טבײלב רע .לוטש יד רעפא טפעלש ןוא זדלאה

 ןבלעז םעד ףיוא ךיוא טרעװ ׳םאלפ לשראה זיא רעטײװצ

 ןעגנעה םעד ךאנ .רעטירד רעד ןכײלגסעד ׳ןעגנאהעג געװ

 ־היורא טאה ׳קינװאקלופ רעשיקאזאק א ןעמוקעגםיורא זיא

 ײרד יד ןופ םענײא ןדעי טאה ןוא רעװלאװער ןײז ןעמונעג

 םאד .ןײרא פאק ןיא ליוק א ןםאשעגנײרא ךאנ עכעלקילגמוא

 ןבילבעג ןיב ךיא .ןגיוא ענעגײא ענײמ טימ ןעזעג ךיא באה

 ןעמוקעגוצ זיא ץעגײש א רענײא זיב ׳טרעװילגראפ יװ ןײטש

 עלא טימ ןעוט יוזא ןעמ טעװ דלאב זא ׳טגאזעג ןוא רימ וצ

 עכעלטע ןענאטשעג ןענעז םורא .ןפאלטנא ןיב ךיא .ןדײ

 ׳ענעגנאהעג יד טײרדעג ןבאה עבלעװ ׳םירעיופ טרעדנוה

 ןטאקאלפ ןעגיאהעגנא ןעװעג ןענעז סעצײלפ ערעײז ףיוא לײװ

 ןענעז ײז לײװ ׳ןעגנאהעג ײז טאה ןעמ זא ׳ןטפירשפױא טימ

 •סעקישטשװאטנוב ןוא ןענאיפש ןעװעג

 טאה ןעמ יװ טרעהעג ןעמ טאה רעטעפש העש עכעלטע ןיא

 ׳יקסנימ פעזיױ ׳דלאװגנאל לקנאי .םעקינדאלקאז ריפ ןעמונעג

 ײז טאה ןעמ ןוא ׳ןאזנעדירפ לריאמ עקלארשי ןוא ןאמשעל

 טאה לארענעג רעשיםור רעד װעשטגיפ ךאנ טקישעגקעװא

 ־יליכ יד ןטיה ןזומ קינלעימכ ןופ ןדײ יד זא ׳טנדראראפ

 רעד םורא. טגײלעגםיוא ןענעז עכלעװ ׳ןענאפעלעט עשירעט

 .טאטש

 ךיז ןבאה סאװ ןענאפעלעט יד ןטיה םיורא ןדײ ןענעז

 ־אכום זיב רעדלעפ יד ךרוד ׳עשזראװדעשפ ײבראפ ןגיוצעג

 יד ןבאה יוזא .קינװעגול זיב רעטנורא רעטײװ ןוא ׳עלאװ

 עשיםור יד ןטיהעגפא עכורעיװאז־ײנש רערעװש א ןיא ןדײ

 ־אבאס יד ךרוד ןרעװ ןםירעגרעביא טשינ ןלאז ןענאפעלעט

 טאה ןבעל סאד ןוא .םולשב רעבירא זיא ץלא .סעקינשזאט

 ןטאדלאס עשיסור יד .ןלעטשנײא לביוהעגנא ײנ׳ם ףיוא ךיז

 ׳ןטפעשעג עשידײ יד ןיא ןעמוק ןביוהעגנא רעטײװ ןבאה

 ןביוהעגנא ןבאה תוכאלמ־ילעב יד ךיוא .ןזײל וצ ןײש ןבעגעג

 .טקיטסעפאב ךיז טאה רעטילימ םאד .ןענידראפ ןוא ןטעברא וצ

 ןצנאג א ןסיש וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבאה ןטאמראה יד

 טרעהעגפױא טשינ ןביוש יד ןבאה קינלעימכ ןיא . רעטניװ

 רעדיװ ןםור יד ןענעז ןאד טשרע .חספ ךאנ זיב ןרעטיצ

 טאהעג טשינ טײצ ןײק ןיוש רעבא ײז ןבאה לאמםאד .ןפאלטנא

 ןענעז ײז גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןעוט וצ םטכעלש סעפע

 יד .װעיק זיב םײהא טײװ ׳ןליופ ץנאג ןופ ןפאלטנא

 עלא .לעטשפא ןא טגאיעג ײז ןבאה רעכײרטסע יד ןוא ןשטײד

 ןבאה ײז סאװ תורצ יד ראפ זא. ׳טגאזעג ןאד ןבאה ןדײ

 .ןלאצפא טאג ײז טוט ׳ןדײ יד ןאטעג

 םאד ןוא קינלעימב ןיא ןײרא זיא ײמרא עשיכײרטסע יד

 .לאמראנ ךיז ןלעטשנײא ןביוהעגנא טציא ךעלקרױו טאה ןבעל

 דחפ ןײק רעמ זיא םע .ךיז וצ ןעמוק ןביוהעגנא ןבאה ןדײ יד

 ןעיוב ןביוהעגנא דלאב ןבאה רעכײרטםע יד .ןעװעג טשינ

 װעקאר ןוא קינלעימכ ךרוד װאיעשזדנעי ןופ ״עקײלאל״ א

 ־נאק ענעדישראפ ןעמוקאב ךיוא ןבאה ןדײ .קםנאװיא זיב

 ךיז טאה סע זיב ׳טוג ןעגנאגעג זיא רחםמ רעד ןוא םעיםעצ

 ־עגנא ןבאה רעכײרטםע יד .תורצ לטיפאק ײנ א ןביוהעגנא

 ׳תומהב ׳לפאטראק ׳תואובת םירעיופ יד ײב ןריזיװקער ןבױד

 לעיצעפס ׳גנורעקלעפאב רעשיטאטש רעד ײב ןוא ׳דרעם

 םאװ ץלא — ׳לעפ ׳רעדעל ןעמונעגוצ ןעמ טאה ׳ןדײ ײב

 סאװ ׳רעדעל לעיצעפס ׳טקיטיונעג ראנ ךיז טאה ײמרא יד

 הרעבראג ךס א ןעװעג ןענעז םע .טעבראעגםיוא ןבאה ןדײ

 א ףױא טעברא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןעמ טאה ׳ונ .ןדײ ייב

 ראנ טאה׳ס רעװ .לאגעל־בלאה ךס א ןוא ׳געװ ןלאגעל טשינ

 טכאמעג דלאב ךיז טאה ׳רעדעל טכאמ ןעמ יוזא יװ טםוװעג

 ךיוא ךיז טאה׳ם .סענזיב טכאמעג ןוא לקירבאפ םײהעג א

 ־סיורא עגײז טימ ׳רוסמ־טאטש א. דײ א דלאב טעװאיעג

 ןײק טלאצעג טשינ ײז טאה סע רעװ .סרעפלעה

 ־טםע רעד וצ ןבעגעגרעביא דלאב םיא ןעמ טאה ״רשעמ״

 ןעמוקעגנא ןענעז םירםומ יד ׳עירעמראדנאשז רעשיכײר

 ןענעז רעמיטנגײא יד ןוא רעדעל עצנאג סאד טריזיװקער ןוא

 ןײג טימ רעװ ןוא טלעג טימ רעװ ׳ןראװעג טפארטשאב ךאנ

 .״אידג־דח״ ןיא

 יד ןופ רעטעברא ןא. רענײא רימ וצ ןײג וצ טמול לאמ ןײא

 םיא ײב טאה ןעמ זא ׳רימ טגאז ןוא ״םעקישטשנאפאי״

 ןוא (רעדעל עצנאג) ןטכױ עטעבראעגםיוא ףלעװצ ןעמונעגוצ

 םאד יװ יוזא .קירוצ ןעמוקאב ײז ןפלעה םיא ןעק ךיא

 ןוא ׳זיוה רעזדנוא טימ ךיז טצענערג זיוה־עירעמראדנאשז

 םיצ םעדיוב םעד ףיוא ךיז טגיפעג רעדעל עטעבראעגסיוא יד

 רעײז ןיב ךיא ןוא ׳סאנ ןעװעג ךאנ ןענעז ײז לײװ ׳ןענעקורט

 זיוה רעזדנוא ןופ ךאד םעד ךרוד ךיא ןעק ׳גנױ רעקנילפ א

 יד ןעמענסיורא ןוא םעדיוב־עירעמראדנאשז םוצ ןײרא

 רימ ײב .ראפרעד ןענארק 600 ןבעג רע טעװ ךימ .םרעדעל

 באה ךיא ןוא ׳טעברא. לקיטש ״ענאװצ״ א ןעװעג םע זיא
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 יקסנימ פעזיױ ןאזנדירפ ל׳ריאמ

 ןבאה רימ .ןצרױה ןצנאג םעד טימ ןעוט סע טלאװעג עקאט

 ןטנוא ןופ ןײטש ןלעװ רעדורב ןײז טימ רע זא ,טסעומשעגפא

 ׳געװ רעװעלדיש םוצ סיורא טײג סאװ ,ףיוה סיקםלאנימ ײב

 ךיא סאװ ,סרעדעל יד ךאד ןופ ןפראװרעטנורא לעװ ךיא ןוא

 םעד ךרוד םעדיוב־עירעמראדנאשז םעד ןופ ןעמענםיורא לעװ

 פענײא ןיא .טעװענאלפעגסיוא טוג ךאז יד ןבאה רימ .קינמיד

 סרעדעל עלא.באה ןיא ךאד םעד ףיוא ףיורא ךיא ןיב טנװא ןא

 םרעדעל ףלע .הרושכ ןעגנאגעגוצ זיא ץלא .ןעמונעגסיורא

 יד ןבאה ״םעקישטשנאפאי״ יד ׳,רא ןעמוגעגסיורא ךיא באה

 ־י״דעל ןטצעל םײב .טאטשאב ײז ןוא ןעמונעגוצ סרעדעל

 טימ םירסומ עדנאב יד ןעמוקנא טקרעמאב ךיא באה ׳רעבא

 עטצעל יד טפאכראפ ןבאה ײז ןוא ןעמראדנאשז עכעלטע

 םע זא ,טקרעמאב ןבאה ״סעקישטשנאפאי״ יד ןעװ .רעדעל

 דלאב ןיב ךיא .ןפאלטנא דלאב ײז ןענעז ,קיטכעדראפ טרעװ

 ףיוא ןזיװעגנא ןבאה םירסומ־טפיוה יד .סאג ןיא רעטנורא

 ךאד םעד רעביא רעדעל יד טפעלשעג באה ךיא זא ,ריב

 ערעדנא יד טימ ןאטעג באה ךיא סאװי ןוא ,זיוה רעזדנוא ןופ

 דלאב ךימ ןבאה ןראדנאשז יד .טםװועג טשינ ײז ןבאה רעדעל

 •ןגאלשעצ טוג ךימ ןוא ריטראװק רעײז ןיא ןעמוגעגוצ

 םײב טנכײצעגסיוא רעבא השמ־עיאש ךיז טאה לעיצעפס

 ענעדישראפ טימ טעשארטסעג ךימ ןבאה ײז .ךימ ןגאלש

 טימ ןאטעג באה ךיא םאװ ןגאז ײז לאז ךיא זא ,סעקנושארטס

 רים ןטלאהעגפא ךימ ײז ןבאה יוזא .רעדעל עקירעביא יד

 א ףיוא ׳קסוב טאטש־זײרק רעד ןיא טקישעג ןוא ןכאװ

 באה ךיא ,ןפלאהעג סאװ קיניױו רעבא ײז טאה סע .רעהראפ

 עקירעביא יד טים ןראװעג זיא םע סאװ טגאזעג טשינ יױ

 .טײרפאב ךימ ןבאה ײז ןוא רעדעל ףלע

 ־טםע יד קנאדא טײצ רעבלעז רעד ןיא ךיז טאה קינלעימכ

 ־רעד טאה ןעמ .ןעלקימטנא וצ לערוטלוק ןביוהעגגא רעכײר

 טריזינאגרא ךױא ךיז טאה סע .קעטאילביב א ןדנירג וצ טביול

 ןענעז םרעדנירג עטשרע יד .(רמושה) טואאקס רעשידײ א

 ־רעבליז ףםױ ,דארבסײװ םהרבא ,רעקוצרענאק רכשי :ןעװעג

 טדענײלק ןבואר רעטלא ,טנעמאיד עפיל ןוא ילתפנ ,גרעב

 ןטײצ עכעלײרפ ןביוהעגנא ךיז ןבאה סע .ןאמטוג למײח ןוא

 ־מורא ךיוא ןוא ןגולפםױא ,ןעגנולמאזראפ :קיגלעימכ ןיא

 םרעגנעהנא־קעטאילביב יד ךיז ןבאה דלאב .ןשינעםײר

 ןענעז 0ע .טײקירעהעגנא רעשיאײטראפ בילוצ ןגירק ןעמונעג

 ענײמעגלא ךיוא ןוא ןױצ ילעופ עקניל ןוא עטכער ןעװעג

 ־ראפ ןבאה סרעגנעהנא ענײז טימ ןאמטוג עקלארשי .ןטסינױצ

 ־ילעופ עקניל ןפורעג ךיז ןבאה ײז ןוא קעטאילביב יד טפאכ

 ןבאה גרעברעבליז םהרבא ןוא רעקוצרענאק רכשי .ןױצ

 טאה סאװ ,קעטאילביב עטײװצ א טעדנירגעג ןוא ןעמונעג

 ןענעז ײז וצ ןוא .קעטאילביב עשיטםינױצ יד ןסייהענ

 ףױא ןעלמאזראפ ךיז ןגעלפ רימ .םירמוש יד ןענאטשעגוצ

 ײב רעדא ,ײרעקאהנײטש רעד ןבעל ,געװ רעװעלדיש םעד

 ךאנ ןײג רעדא ןראפ ןגעלפ רימ .גרעב ײרד י־י

 ,סנקעטש עגנאל יד טימ רעטרע ערעדנא ןוא קסוב ,װעשטניפ

 ענײש ןעגנוזעג ,טירט עשיטאדלאם טימ טרישראמ ןבאה רימ

 ,ןעגגוזעלראפ טימ ןטארעפער ןטלאהעג ,רעדיל עשיאערבעד

 וצ טײצ ןופ .ןטפערק עשיראטאמא טימ רעטאעט טליפשעג

 ־לעימכ יד .טכוזאב זדנוא סעפורט־ןראיטקא עתמא ןבאה טײצ

 טאה ,גנורעלקפיוא ןוא רוטלוק ךאנ קיטשרוד טנגױ רעקינ

 ראנ טאה ןעמ םאװ ץלא ןזעלעג טאה ןעמ ןוא .טבעלעגפיוא

 טגנערבעג רדסכ טאה ןעמ ןוא ןעמוקאב קינלעימכ ןיא טנעקעג

 ,טעטש עםיורג יד ןופ רעכיב

 יד טאה דנאלגנע זא ,העידי יד ןעגנאגרעד זיא לאמאטימ

 ןעװעג זיא הלודג יד .לארשי־ץרא ןבעגוצפא טגאזעגוצ ןדײ

 ךאנ ןראפ וצ ןטײרג ןעמונעג ךיז ןבאה ךםא .סיורג רעײז

 ־סור ןיא זא ,העידי עטײװצ א ךאנרעד דלאב .לארשי־ץרא

 ־םײרטפיוא עכלעזא .עיצולאװער יד ןכארבעגסיוא טאה דגאל

 זיא סע .רערעדנא רעד ךאנ ענײא ,ןעגנוריםאפ עקידנעל

 סעכלעזא סאװ ,ןײטשראפ ןוא ןעמענאב וצ רעװש ןראװעג

 .טלעװ רעד ףיוא ראפ טמוק סע

 ןענעז ןעגנוטײצ יד .ערעגאמ רעײז ןעװעג ןענעז תועידי יד

 חועידי ןסירעגכרודא ךיז ןבאה םע רעבא .טרירוזנעצ ןעװעג

 •קינלעימכ רעזדנוא וצ ךיוא ,טלעװ רעסיורג רעד ןופ

 ־טסע יד ןוא ןשטײד יד יװ טרעהעג ךיוא ןעמ טאה דלאב

 וצ ןא ןבײה ײז ןוא סארא רעטופ רעד טימ טײג רעכײר

 ײז ײב ןעמענ ןקאילאפ יד ןוא הלהב ןיא ןליופ ןופ ופיולטנא
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 ׳ןעמענוצ ײז ײב ןענעק ײז ראנ סאװ ץלא ןוא רעװעג םאד וצ

 ןוא ׳רעדײלק ׳גראװנסע ׳רענעגעװ ׳דרעפ ׳ןליבאמאטיוא יװ

 עדנאש טימ ןטאדלאס עשטײד יד ןוא רעבײרטסע יד ןעוט

 ׳ןעמונעגרעטנורא ןזיוה יד וליפא ליפ ןופ ׳ןליופ ןופ ןבײרטראפ

 יד טימ המחלמ ןיוש ןריפ ןקאילאפ יד זא ןעמ טרעה ךײא

 לעיצעפם ןוא ׳םעקיװעשלאב יד טימ ךיוא ןוא רעגיאארקוא

 יד ןופ ןדײ ןיוש טפראװ ןעמ .ןדײ יד וצ ךיז ןעמ טמענ

 ןעמ טרעה טא .טעגרהעג ןרעװ ךסא ןוא ןענאב עקידנפיול

 ןבעלקערש א טכאמעג ןקאילאפ יד ןבאה גרעבמעל ןיא יװ

 ןדײ ךםא ןוא גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ףיוא םארגאפ

 ־קערש א ןזעװעג ץלעיק ןיא זיא טא .ןראװעג טיוטעג ןענעז

 ׳עטעדנוװראפ ןוא עטעגרהעג ךסא טימ ׳םארגאפ רעכעל

 ענײמ ןופ ךסא עטעדנוװראפ ןוא עטעגרהעג יד ןשיװצ

 .עכעלרעדיוש ןענעז תועידי יד .טנײרפ ןוא עטנאקאב

 ןיא טריסאפ ךיוא סע טאה רעטעפש געט ראפ א. טימ

 לקיטש א טכאמעג ןבאה ןױצ ילעופ עקניל יד .קינלעימכ

 ןאפ רעטיור א טימ טרישראמ ןבאה ײז ןוא ׳עיצארטסנאמעד

 טנפאװאב ןעװעג ןענעז עכלעװ ׳ןקאילאפ עקינײא .קראמ ןיא

 ןופ ןעמונעגוצ גנאל טשינ ןבאה ײז סאװ ׳רעװעג םעד טימ

 ־ראמ יד וצ ןסיש ןביוהעגנא ןבאה ׳רעגלעז עשיכײרטסע יד

 ײװצ ןלאפעג ןענעז דלאב ןוא ׳ןטנארטסנאמעד עקידנריש

 לדײמ א םרעדײנש קילעז .עטעדנוװראפ עכעלטע ןוא עטיוט

 .ןלאפעג ןענעז ׳טלא ראי 16 עדײב ׳לדײמ סבצק םײח ןוא

 טעדנוװראפ זיא רעטלע ןבלעז ןיא סולאד דוד ןופ לדײמ א

 רעײז טרעײפעג ןקאילאפ יד ןבאה יוזא .ליוק א ןופ ןראװעג

 .גגואײרפאב

 ןםאלשאב ךיא כאה ,1918 ןיא ׳טנװא ןא םענײא ןיא

 רעשיליופ א ׳טנײרפ א רענײמ .רוסמ־טפיוה םעד ןםישרעד

 זיא ץלא ןוא רעװלאװער א טימ טגראזאב ךימ טאה ץעגײש

 רעקיטכיר רעד ןיא ךיז טאה ל״ז עטאט ןײמ .קיטראפ ןעװעג

 טנײװעג טושפ ןוא ןעמוקעג רע זיא ׳ןופרעד טסוװרעד טײצ

 יװ רע טאה טנײװעג .ןאט טשינ םאד לאז ךיא זא ׳רימ ראפ

 ןרינגיזער וצ ןעגנװוצעג ןעװעג ןיב ךיא ןוא דניק ןײלק א

 .המקנ רעד ןופ

 ןזאלראפ ךיא באה — טנװא־תבש ןבלעז םעד ןיא ןוא

 ןרױװשעג באה ךיא .לארשי־ץרא ךאנ געװ ןפיוא קיגלעימכ

 ענעטלאשראפ סאד ןריראב טשינ סיפ ענײמ ןלאז רעמ זא

 םישדח םקעז ךאנ .ןקאילאפ עשירעדרעמ עריא טימ ןליופ

 דײרטסע ׳רעדנעל־ןאקלאב ענעדישראפ רעביא ןזײרמורא

 עפורג א ׳ערעדנא ךאנ טימ ןעמאזוצ ךיא ןיב ןטפיגע ׳עילאטיא

 ־עגנא ׳ךיא יװ רעטלע ןבלעז ןיא טעמכ ׳טײלעגנױ 105 ןופ

 ׳ןםירעגפא ׳רעדײלק ןא ׳טלעג ןא .לארשי־ץרא ךאנ ןעמוק

 ךיז טאה םע םאװ ׳ךעלקילג רעבא ׳קירעגנוה ׳ןםילשעגפא

 ערעזדנוא ןופ דנאל ןיא עטשרע יד ןעמוק וצ ןבעגעגנײא זדנוא

 רעטשרע רעד ןעװעג ןיב ךיא .ןרעגאב ערעזדנוא ןופ ןוא תובא

 .לארשי־ץרא ןײק ןעמוקעג זיא רעכלעװ ׳דײ רעקינלעימכ



 גירק־טלעװ ןטשרע ןתעב ןבעל םאד / דנאבטעמאס לאירזע
 (סערײא־סאנעוב)

 דנאבטעמאם לאירזע

 זיא 1915 ראי ןיא עשראװ טריפוקא ןבאה ןשטײד יד ןעװ

 ןבאה ןטאטשראװ ןרא ןקירבאפ .קינאפ עםיורג א ןראװעג

 יד ןסקאװעג זיא גאט וצ גאט ןופ .ןטעברא וצ טרעהעגפיוא

 טײלגאב ,רעגנוה א ןעװעג זיא סע .ןשטנעמ עזאלטעברא לאצ

 ריפ ,ןרעטלע ענײמ טימ ךיא .םעימעדיפע ינימ לכ טימ

 טעבראעג ןוא טניוװעג ןבאה םאװ ,רעטסעװש ןײא ןוא רעדירב

 ןיא ןראפעגקירוצ דלאב ןענעז ,עשראװ ןיא טײצ קיטש א

 ־עגנא טכײל טשינ זיא סע .קינלעימכ לטעטש־טרובעג רעזדנוא

 טאה ןעמ לײװ ,קינלעימכ ןײק ןעמוקאבוצנײרא. ךיז ןעמוק

 ןענעז קינלעימכ ןיא םעראװ ,ץענערג יד ןעלגומש טכיורבעג

 טימ רעסעב ןעװעג זיא ײז ײב ןוא רעכײרטםע יד ןעװעג

 .ןשטײד יד ײב יװ גראװנסע

 ־עוױרגעג ןופ לקירבאפ א טכאמעג ךיז ןבאה ןרעטלע ענײמ

 ־טימ ןוא טעבראעג ןבאה ,רעדניק עלא ,רימ ןוא ךיש עט

 .הסנרפ רעד ןיא ןרעטלע ערעזדנוא ןפלאהעג

 ןטראס עלא טריקםיפנאק טלאמעד טאה טכאמ־עיצאפוקא יד

 ׳יוזא ןקעװצ־המחלמ ראפ רעדעל ךײװ לעיצעפס ןוא רעדעל

 ןעמ טאה טלעטשאב ןבאה רעקינלעימכ יד םאװ ךיש יד זא

 ןבאה עלא .הרוחם־טינש ןופ ןכאמ טזומעג םעװעלאכ יד

 ךיש ףיוא הרוחס ,סעלאמ ריאמ ,רעטאפ ןײמ וצ טכארבעג

 ןײק ףאטש םעד ןופ ןענעז טײקנדירפוצ םנעמעלא וצ ןוא

 .סיורא טשינ ךיש עטכעלש

 ןופ ןוז רעד ,קינראװארב ןמלז ןעמוקעג זיא 1916 ראי ןיא

 ןוא ,(םערײא־סאנעוב זיא רע זיא טציא) ץלעק ןופ ,עקלארשי

 יקצילראג השמ ײב ןעגנודעגפא םירבח ךאנ טימ ןעמאזוצ

 ןאלאם םעד ןיא .קאטש ןטשרע ןפיוא ןאלאס א קראמ ןיא

 .םירבח טימ םעטרבח ןפארטעג טנװא ןיא תבש ןדעי ךיז ןבאה

 ןראװעג טריזינאגרא ןענעז ןטנאקיזומ ןופ גנוטײלגאב רעד ןיא

 סאד ,טוװרפעג ןבאה טײלעגנױ וװ ץנעט טימ ןעגנולײװראפ

 ןלײװראפ ךיז ,קינלעימכ ןופ עטכישעג רעד ןיא לאמ עטשרע

 ןבאה רימ יװ ,סטכאנוצ־חבש ןםיװעג א ןיא .ךעלדײמ טימ

 ערעזדנוא ןופ גנוטײלגאב רעד ןיא ןצנאט וצ ןעגנאפעגנא

 ־טפיוה רעד ןזיװאב ריט ןיא ךיז טאה ,םיראמזעלק עשיטעטש

 ןײז ,םידיסח עפורג א טימ שמש השמ ׳ר ,בר ןופ שמש

 טאה בר רעד״ :ןפורעגסיוא טאה ןוא /׳עידראװג־בײל״

 ןדײמ טימ ןעגנױ ,ןצנאט וצ ןרעהפיוא לאז ןעמ ןליופאב

 טאטש רעד ףיוא קילגמוא ןא ןעמוק ,הלילח ,ןאק סע •ןעמאזוצ

 .״רדג יצרופ יד ןופ םישעמ עקםײטלוה יד בילוצ

 ןלעװ רימ זא ,טרעפטנעעג שיראגעטאק ץנאג ןבאה רימ

 טאה שמש השמ ןופ ןײגקעװא ןכאנ דלאב .ןרעהפיוא טשינ

 עקצרעה ןופ גנוטײלגאב רעד ןיא ןײלא בר רעד ןזיװאב ךיז

 רימ ןבאה סנגראמוצ .ןרעהפיוא טזומעג ןבאה רימ ןוא בצק

 ״הטימ״ יד מלעטשעגקעװא ןאלאם־ץנאט רעזדנוא ײב ןפארטעג

 יעמ טאה יוזא ״םיאשונ הרבח״ רעד ןופ (ןטסאק־םיתמ)

 טשינ רעמ ןיוש ןלאז ײז ,טײלעגנױ יד ןקערשפא טלאװעג

 .ןטנװא־ץנאט ןריזינאגרא ןוװרפ

 רעד טריטסיזקע גנאל ןופ ןיוש טאה ,1916 ,ראי ןבלעז ןיא

 דוד ײב לאקאל ןײז טאהעג טאה סאװ ,ןײראפ רעשיטסינױצ

 יד ןריזינאגרא וצ ןביוהעגנא ךיוא ךיז ןבאה סע ןוא ,סולאד

 ־פיוא ןעװעג זיא טײקיטעט עטשרע רעײז .ןױצ־ילעופ עקניל

 ןראװעג טריפעגסױא זיא םאד .קיטש־רעטאעט א ןריפיצ

 טלעג םעד ראפ .הסנכה םיורג טימ ןוא גלאפרעד םיורג טימ

 רעדילגטימ עלא ערעזדנוא ןבײרשראפ וצ ןםאלשאב רימ ןבאה

 רעד ןיא טײהרעמ א ןיוש קידנעײז .קעטאילביב רעד ןיא

 גנולמאזראפ ענײמעגלא ןא טריזינאגרא רימ ןבאה ,קעטאילביב

 תיב ןטלא ןבענ ,שרדמה תיב םדיגמ ןיא רעדילגטימ עלא ןופ

 ןופ גנוטײל רעד וצ ןלאװ ןעמוקעגראפ ןענעז סע .תורבקה

 יד ןעמוקאב ןבאה ןױצ ילעופ עקניל יד .קעטאילביב רעד

 זיא קעטאילביב יד .קעטאילביב יד ןעמונראפ ןוא טײהרעמ

 ײב ןױצ ילעופ ןופ לאקאל םעײנ ןיא ןראװעג טריפעגרעביא

 ןײא — ןרעמיצ ײװצ ןופ ןענאטשאב זיא סאװ ,בצק םײח

 ןבעג ראפ רעטײװצ רעד ןוא קעטאילביב רעד ראפ רעמיצ

 טכוזאב רימ ןבאה ןטנװא יד ןיא .םירבח ערעזדנוא סעיצקעל

 געװ םעד ןזיװעג ,רעטעברא יד טריזינאגרא ,ןטאטשראװ יד

 ראפ .קעטאילביב רעד ןיא ךיז ןסילשנא ןוא רעכיב ןזעל וצ

 רימ ןבאה ןבײרש ןוא ןענעײל טנעקעג טשינ ןבאה סאװ יד

 ־ראפ ןראװעג טריפעגפיוא ןענעז סע ,ןסרוק־טנװא טריזינאגרא

 טליפשעג ןענעז ןעגנולעטשראפ יד .קיטש־רעטאעט ענעדיש

 ןײק .״עװאינגא־שזארטס״ רעד ןופ עפאש רעד ןיא ןראװעג

 יד ןופ ןײלא ןעמ טאה .ןעװעג טשינ טראד ןענעז קנעב

 יװ .םוקילביפ ןראפ ןציז וצ קנעב טפאלקעגנעמאזוצ רעטערב

 עניב רעד ןופ ןעמ טאה ,ןביוהעגנא טאה גנולעטשראפ יד ראנ

 ןעװ רעבא :״ןפמאל יד ןשעלוצסיוא״ :לאז ןפיוא ןגירשעג

 ךיז ןבאה ןפמאל יד ןשעלםיוא טלעטשעגפיורא ךיז טאה ןעמ

 ־סאנעוב ןיא טציא) גרעבנעזײא לקנעי .ןכארבעגנײא קנעב יד

 סרעטלאה־גנונעדרא יד ןעװעג ןענעז ערעדנא ךאנ ןוא (סערײא

 עצנאג טרעיודעג ןבאה ןעגנולעטשראפ יד .רעטאעט ןיא

 ןפארטעג ןיוש רימ ןבאה ,םיורא ןענעז רימ ןעװ .טכענ

 .ןיליפת ןוא תילט טימ ןענעװאד םוצ ןײג ןדײ עקידובכב

 שיפיער סקאמ קינלעימכ ןײק ןעמוקעג זיא טײצ רענעי וצ

 ןריזינאגרא טװורפעג ןבאה םאװ ,רעטכאט סעטרעבע יד ןוא

 .גלאפרעד ןא רעבא /׳דנוב״ םעד



 גירק־טלעװ וטשרע װפ ודאזיפע / ואמדיירם בקעי
 (שטיבײמאימ)

 טעװעטארעג ךימ טאה עלעטאמ ׳ר יבר רעד יװ

 ןעמונראפ ןבאה זעײמרא עשיםור יד תעב ןעװעג זיא סאד

 ־נײרא ןוא סעיציזאפ ענעזאלראפ רעכײרטםע יד ךרוד יד

 יד טימ .ןדנוװשראפ זיא עילידיא יד .טאטש ןיא ןעגגורדעג

 ־יערעװש ליפ ןעװעג זיא ךיז ןבעלוצנײא ןטאדלאס עשיסור

 לסיב א ןאטעג טאש א ךיז ןבאה׳ם .רעכײרטסע יד טימ יװ

 .תװמ תמיא טרעטיצעג יד ראפ טאה׳מ ןוא ןקאזאל

 ־עשזעיב״ ,עזאלמײה ןזיװאב טאטש ןיא ךיז ןבאה םעד ץוחא

 ־דנאר יד ןופ ענעבירטעגםיורא ,ןפורעג ײז טאה׳מ יװ ״סעצנ

 טאטש רעד ףיוא טאה סאד .סעכעבעב ערעײז טימ ןטיבעג

 .המיא ערעםערג ךאנ א ןפראװעגגא

 ׳םעײנ יד טײרפשראפ ךיג ךיז טאה געט עגעי ןיא טא

 טעװ ןוא טאטש ןיא ןעמוקעגנא זיא עלעטאמ ׳ר יבר רעד זא

 .טײצ ערעגנעל א ןעגנערבראפ אד

 גדעברעבליז ףםױ דוד ײב ןעװעג ןאד זיא עיצנאטס ןײז

 .זיוה ןיא

 .טםאג רעטגײלעגנא ראג א ןעװעג זיא עלעטאמ ׳ר יבר רעד

 לגילפ יד רעטנוא רערעכיז יװ סעפע טליפעג ךיז ןבאה ןדײ

 .ץוש סניבר ןופ

 רימ .טאטש ןיא ןעמוק רימ ןגעלפ םיארונ־םימי יד ראפ

 •קינװעגאל ףראד ןיא טניוװעג ךאנ טלאמעד ןבאה

 ־ראפ טאה רע .רעקינװעגאל ךענעה טנעקעג טאה רעדעי

 .ףראד ןיא יװ טאטש ןיא רעמ םירחםמ ענײז בילוצ טכארב

 בילוצ .דיםח רעװארעשזא ןא ןעװעג זיא ה״ע רעטאפ ןײמ

 רעקידנעטש א ןײז ךיא געלפ םימעט ערעדנא ןוא בא דובכ

 .ןענעװאד םוצ לביטש ןיא ןטאט ןײמ טימ רעײגטימ

 עלעטאמ ׳ר יבר רעד טאה הנשה שאר גאט ןטשרע ןיא

 טאטשנא .שרדמה־תיב ןטסארפ ןיא החנמ וצ ןעמוק טפראדעג

 ןלאז רימ — רעטאפ ןײמ טגאז ׳החנמ וצ לביטש ןיא ןײג

 רימ זיא םאד .ןיבר םעד ןעז ׳שרדמה תיב ןטםארפ ןיא ןײג

 ןיבר ןשידיסח א ןעעז טלאװעג — ןראװעג ןלעפעג קראטש

 זיא םאװ ׳עלעטאמ ׳ר ןיבר םעד ךאנ טרפב ׳טנעאנ רעד ןופ

 .טמיראב ןעװעג

 ןיא ןײג טזאלעג ךיז רימ ןבאה זױה ןופ קידנעײגסױרא

 .לסעג־לוש ןכרוד שרדמה תיב ןטסארפ םוצ גנוטכיר רעד

 רימ װו טרא םעד ןופ געװ רעטסטנעאנ רעד ןעװעג זיא סאד

 .טניוװעג ןבאה

 טרעטנענרעד ׳רעטאפ ןײמ ןוא ךיא ׳ךיז ןבאה רימ ןעװ

 ףיוא זקאזאק ײװצ ןטירעגנגעקטנא זדנוא ןעגעז ׳לוש רעד וצ

 טימ ןעמאזוצ טײז רעד ײכ ןדרעװש יד טימ דרעפ ערעײז

 ןרעביוז וצ טשינ א ןיא ײרד עלא .ןאמ ןטעדײלקעג־לױױצ א

 םינפ לא םינפ ןעמוקעגנגעקטנא ןענעז רימ יװ יוזא .דנאטשוצ

 דנאטשוצ ןרוכיש ןײז ןיא ןאמ רעטעדײלקעג־ליוױצ רעד זיא

 טפאכעגנא ןוא ׳החיצר רעצנאג ןײז טימ רימ וצ ןפאלעגוצ

 טאה דישז רעגנױ רעד :ןעײרש ןעמונעג .זדלאה םײב ךימ

 ביג רעגײז ןײמ !רעגײז ןײמ !רעגײז ןײמ טביורעגוצ רימ

 !״יװישראפ עשזדישז״ קירוצ רימ

 ײװצ יד .לובלב םעד ןגאלשפא טריבורפ טאה רעטאפ ןײמ

 ׳דנאטשוצ ןרוכיש א. ןיא ךיוא ׳דרעפ ערעײז ףיוא ןקאזאק

 ׳ןדרעװש עקנאלב ערעײז ןדײש יד ןופ ןגיוצעגםיורא ןבאה

 ןגירשעג ןבאה ןקאזאק עדײב .זדלאה םוצ טלעטשעגוצ רימ

 דעד .רעגײז םעד ןבעגקירוצ לאז ךיא תולוק ענעמונאב טימ

 .רעדײלק ענײמ ןסײר ןעמונעג טאה יוג רעטעדײלקעג־ליוױצ

 ל״צז עלעטאמ ׳ר יבר רעד

 (עיטםאניד רעקםירט)
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 ךיא .ןישל םאד ןריולראפ לגנארעג םעד ןיא טאה עטאט ץימ

 .תמ רעקידעבעל א ׳זאלפליה ןעװעג ןצנאג ןיא ןיב

 םידיםח ןעמוקעגנא ןענעז ענעצם רעשילרעטםױא רעד ףיוא

 םאלב דעלקערש זיא םינפ סניבר םעד .עלעטאמ ׳ר ןיבר ןטימ

 רעד ןיא טנעה ײודצ ענײז ןביוהעגפיוא טאה רע .ןראװעג

 .גנולפײװצראפ רעסיורג א ןיא יװ טלמרומעג םעפע ןוא דיוה

 ןיפ טרעהרעד ײרשעגסיוא רעקראטש א ךיז טאה עגרה ותואב

 עכעלטע טאה יבר רעד ״!םשה שודיק זיא סאד״ :ליומ םניבר

 ,םשה שודיק טראװ םאד טרזחעגרעביא לוק ןכיוה ןפיוא לאמ

 •טרענײטשראפ יװ ליטש ןבילבעג זיא ץלא זא

 טעז סע יװ ןבאה ,יוג רעליוױצ רעד ןוא ןקאזאק ײװצ יד

 .ןאמ ןקילײה ,ןכעלטעג א יװ ןיבר םעד טכארטאב ,סיוא

 ןטײרב ,ןכאלפ ןטימ טכארט ןשיבר םענײש ןײז ןיא ןאטעגנא

 תמאב טאה ,דראב עארג־זײרג ןוא ,פאק ןפיוא למײרטש

 טימ לופ ,טרענײטשראפ ןבילבעג ןענעז ײז .םשור א טכאמעג

 .ןגיוצעגקירוצ דיז ןוא דחפ ןוא ארומ

 רעד ןרעיוא ענײמ ןיא ךאנ טגנילק גאט ןקיטנײה ןזיב

 :םשה שודיק :ײרשעגסיוא

 ־ארעג ךימ טאה ל״צז עלעטאמ ׳ר יבר רעד זא ,בײלג דיא

 .טעװעט

 ןדײ .שיט סניבר םײב ןעװעג ךיא ןיב תבש ןקיבלעז םעד

 .שרדמה תיב ןיא טמארטשעג ןבאה ןשטנעמ־םקלאפ םתם ןוא

 רעד ןיא .גגארדעג א .טצעזאב ןיע־ףרהכ ןשיט עלא ןרעװ טא

 ,ןיבר ןופ טםײג רעד טבעװש אד זא ,ןעמ טריפש טפול

 ןטסכעה םוצ םוהת ןטםפיט ןופ ןשטנעמ ףיוא טבײה רעכלעװ

 .טכיל ןקיבײא

 םאװ ,יבר רעד •ןםירעגרעביא מײקליטש יד טרעװ םעצולפ

 טבײה שדוקה ןורא םוצ טנעאנ ,שיט םײב ןביוא ןםעזעג זיא

 ןיא דיז ןטכעלפראפ טנעה .םידיסח יד םיא ךאנ ןוא ףיוא ךיז

 .ץנאט ןקידתובהלתה א ןיא ךיז טזאלעג — ןוא ,דאר א

 ךיז טאה םאװ ,דאר םעד ןופ ןטימ ןיא טצנאט בר רעד

 — םורא ןוא .טנעה ענעטכאלפעגםיוא ןופ טדימשעגסיוא

 טגארט תוררועתה ןופ ליפעג ךעלרעניא ןא .ךמע טימ םידיםח

 .ןטפול ןיא ךיז

 טײקירעגײנ סיוא .ןםירעגטימ עלא ןרעװ החמש רעד טימ

 עשיםור ןוא ןקאזאק ײז ןשיװצ ןוא ןטםירק ךםא ןײרא ןעמוק

 .טסנרע ןוא ליטש רעבא ןענעז ײז ,ןטאדלאס

 ךיא יװ םעד ךאנ ,ןענעװאד םײב ׳תבש ןקידגעמוק םעד

 ןעמוקאב ךיא באה ׳ראפעג־סנבעל רעד ןופ ןראװעג לוצינ ןיב

 .למוג טשטנעבעג ןוא הרותל ״הילע״ ןא

 טאטש ןיא לארענעג ןקצאזאק א ראפ םינפ תלבק א

 א זא ,״זאקירפ״ א ןעמוקעגנא טאטש ןיא םעצולפ זיא׳ס

 ןעמוק ןקאזאק ןענאילאטאב עכעלטע טימ לארענעג רעקצאזאק

 .טאטש ןיא ןלעטשפא אד דיז ןלעװ ןוא ׳ץלעק ןופ ׳ןטײר וצ

 א !טײקינײלק א םעפע :למוט א זיא לטעטש ןיא

 ליפיוזא. טימ ןא טמוק ומצעבו ודובכב לארענעג רעקצאזאק

 רעטוג מיק ׳טײצסגירק ־ןקארשעג ךיז ןבאה ןדײ .ןקאזאק

 .טשינ סאד זיא ןכײצ

 קר ןעמ טאה ןענאטשעג זיא׳מ וװ ןוא ןעגנאגעג זיא׳מ וװ

 ־עעשעג רעםיורג רעקיזאד רעד ןגעװ ןדער ןײא ןיא ןטלאהעג

 וצ טנעה יד טגיילעג טשינ םענײק ײב ךיז טאה׳ם .שינ

 •טרעדורעצ ןוא טלמוטעצ ןעװעג זיא רעדעי א .טשינראג

 ןעמונעגנעמאחצ ךיז ןבאה ״ריעה ינפ״ יד ׳ןדײ עגײש יד

 םינפ תלבק רעד יוזא יװ רענעלפ עקיטײנ עלא ןטעבראוצסיוא

 ,םעראװ .בוט רתױה דצה לע ןײגכרוד לאז לארענעג ןראפ

 םא טעװ םינפ תלבק רעד ןוא הרושכ ץיגכרוד טעװ ץלא זא

 ךאנ ןעק ׳לארענעג ןופ ןגיוא יד ןיא ןײז ןח אשונ םשה הצרי

 ןיא לארשי ללכ ראפ העושי עםיורג א ןעמוקםיורא םעד ןופ

 ...טאטש

 טאה לכ תישאר .הפיסא ןײא טשינ ןטלאהעגפא טאה׳מ

 ןופ ץיז וצ היכז יד ןבאה לאז רעװ ןםילשאב טפראדעג ןעמ

 ןגעקטנא ןײגםיורא ןפראד ןלעװ סאװ ,״לרנגה ינפ ילבקמ״ יד

 רעד זיא׳ם יװ ,ץלאז ןוא טיורב טימ לודג ןשיקאזאק םעד

 .ןא םינומדק ןופ ןדײ ײב גהנמ

 ןםיורג םעד ןבאה לאז׳ם רעװ ןעמיטשאב ןעמ ףראד ׳תינשהו

 ןעװעג עלא ןענעז םעד חוכמ .םירבדמה שאר רעד ןײז וצ דובכ

 טנװאהאב טוג זיא םאװ רענײא ןײז זומ סאד זא ׳קימיטשנײא

 .ןושל ןשיםור םעניא

 טכאנ עצנאג א .הפיסא ןא דאנ ןראװעג ןפורעגגעמאזוצ זיא

 קחצי ׳ר ברה טימ םיטאבעלאב־טאטש יד ןסעזעג ןעגעז

 יד ןלעטשוצנעמאזוצ ןעגנולעג זיא׳ם זיב ׳שארב ןאמליס

 .עיצאטופעד

 רעטכײל א ,גאט רעבירט רעקידתוכוס־ךאנ א ןעװעג זיא׳ם

 יד .ירפ רעד ןיא דלאב טלעטשעג ךיז טאה ןגער רעגיד

 זיא׳ס ׳גנומיטש רעטקירדעג א ןיא ןעװעג זיא עיצאטופעד

 .ארומ א ןעװעג

 .ןרעטײלסױא ךיז ןעמונעג טאה למיה רעד ,גאטימ ךאנ

 ןעמונעג טאה לעטשנעמאזוצ ןצגאג ריא ןיא עיצאטופעד יד

 רעצלעק ןטימ שינעגעגאב רעד וצ טירט ערעװש טימ ןענאפש

 .ןוױואכלאק םוצ זיב ׳ףיורא געװ

 י־ז ןעמעװ ׳דעלגנײ־רדח תונחמ עצנאג ןוא ןדײ רעטרעדנוה

 ׳םירדח יד ןיא ןטלאהוצנײא ןעגנולעג טשינ זיא םידמלמ

 •טםעג יד ףיוא טראװעג ןוא ןעגנאגעגכאנ ןענעז

 יד ןזױואב לאמ עטשרע סאד ךיז ןבאה סנטײװ רעד ןופ

 עצנאג יד ךיז טאה רעטנעענ םאװ .םעקיפ יד ןופ ןציפש

 טימ ןוא חוכ ןצנאג ריא ןיא טלײשעגםיורא ןקאזאק הנחמ

 .טלעטשעגפא ךיז לאמ ןײא

 .שינעגעגאב יד ןעמוקעגראפ זיא ןװיואכלאק םײב

 שארב לארענעג ץא ןרעציפא טימ ןקאזאק־רעטײר רעטנזיוט

 .ץיטש ןבילבעג ןענעז

 .לארענעג םעד טסירגאב טאה עיצאגעלעד רעד ןופ רענײא

 ־רעד בר רעד ךיז טאה עדער־םגנוםירגאב רעד ךאנ דלאב

 רעכלעװ ףיוא ׳ץאט ענרעבליז א ןבעגעגרעביא ןוא טרעטנענ

 ןרעבליז א ןוא לטםעמ־ץלאז ןרעבליז א ;טיורב ןגעלעג זיא׳ם

 .רעםעמ
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 .טגײנראפ ךיז טאה בר רעד

 ןעװעג זיא םאװ ׳דרעפ ןײז ףיוא קידנציז ,לארענעג רעד

 ןדלארט ענעדלאג טימ קעדוצ םענעשולפ א טימ טקעדאב

 ץאט ענרעבליז יד ןעמונעג טאה ,ןטײז עלא ןופ ןעגנאהאב

 ,טיורב לצינעפ ןײלק א ןטינשעגפא ,ץלאז ןוא טיורב םעד טימ

 ןאטעג־גאז א ןוא סיב א ןבעגעג ,ץלאז ןיא ןעקנוטעגנײא םע

 :לכײמש ןכעלײרפ ראג א טימ

 .קנאד א ,טוג זיא׳ס — אביםאפס ,אשאראכ״

 רעשידײ רעד טימ ךערפשעג םענײלק א טריפראפ טאה רע

 סעפע אד ךיז טגעל סע יװ ךיז טגערפעגםיוא .עיצאטופעד

 רענײא .ךיז ןקיטפעשאב ײז סאור טימ ןוא ״יננאקאזאראטם״ יד

 טגײנראפ ךיז קינעטרעטנוא רעײז טאה םירבדמה־ישאר יד ןופ

 .שיסור ןיא טרעפטנעעג ןוא םיא ראפ

 םעד ןבעגעגרעביא עיצאטופעד יד טאה קיטײצכײלג

 טכאמעג ןבאה רימ יװ יוזא חעלמענ .השקב א לארענעג

 עשאװ״ ,ןטאדלאס ענײד ןעמענוצפיוא ןעגנוטײראבראפ עלא

 טשינ ןלעװ ןטאדלאם יד זא ,רימ ןפאה /׳אװטסלעטאיס

 .טפאשטנײרפ רעזדנוא טימ ןכיורבסימ

 ,השקב יד טרעהעגםיוא טאה לארענעג רעד יװ ךיג יוזא

 ןאטעג לציק א ןוא ךעלצײל יד טימ ןאטעג סיר א רע טאה

 טקורעגפא ךיז טאה עיצאגעלעד יד .ןראפש יד טימ דרעפ סאד

 .טאטש ןיא ןטירעגנײרא ןענעז ןקאזאק יד ןוא טײז א ןיא

 ,טליטשעגנײא ךיז תולײח עשיקאזאק יד ןבאה ,ברע תונפל

 ־נײא ןײלא ךיז ןוא םעינײטס יד ןיא דרעפ יד טרדםעגנײא

 קיצנאװצ וצ רעזײה עשידײ יד ןיא ךיז טגײלעצ ,טריטראװקעג

 רשא תיב ןיא״ ,זיוה ןשידײ ןדעי ןיא ןטארלאס קיסײרד ןוא

 •זטײר גאט ןצנאג א ךאנ טורעגפא ןוא ,״קאזאק םש ןיא

 סנדאל יד ,ןעמארק ערעײז ןםאלשעג ןדײ ןבאה טנװא ןיא

 ןײז וצ ןעזעגםיוא טאה םע .טלגירראפ ןריט עלא ןוא טקאהראפ

 .ליטש ןוא קיאור

 ערעײז ןופ סיורא ןקאזאק יד ןענעז ״הלילה תוצחב״ רעבא

 ןבאה ײז .עגאװיערט א ןראװעג זיא גנילצולפ ןוא ןריטראװק

 ןוא באה שידײ ןביור ןוא ןביוש ןכערב ,ןריט ןסײר ןעמונעג

 •טנעה יד רעטנוא ןעמוקעג זיא סאװ ץלא ,סטיג

 טרעגלאװעג ךיז ןסאג יד ןיא ןבאה ירפ רעד ןיא םנגראמוצ

 ןופ תורוחס ,םילכ ענעכארבעצ ,ןכאז־בוטש ענעדײשראפ

 •רעײא ענעכארבעצ סגטםאק עצנאג ,ןטראס ענעדישראפ

 רעד וצ טקוקעגוצ ןבאה רעמינפ ענעקארשעצ טימ ןדײ

 ײז ןבאה טײקידכעבענ ןוא טײקנקארשעצ רעײז ןיא .ךארב

 .טניװ ןפיוא טאלב א יװ טרעטיצעג

 גנילצולפ יװ ,טקיאוראב טאהעג טשינ ךאנ ךיז ןבאה ןדיי

 ןא טאטש ןיא ןגארטעצ םארטש רעשירטקעלע ןא יװ טאה

 ראפ ןראװעג טריטםערא ןענעז ןדײ ײרד *סעײנ ערעדנא

 .טאדלאם א ןגאלשעג ןבאה

 ןיא ןכארבעגנײרא ךיז גאט ןטימ א ןיא ןבאה ןקאזאק יד

 םעדי־׳א םעמאי ,םאלפ לשרעה ,רעבראג עמאי וצ רעזײה יד

 .ןריבאר ןוא ןרעדגילפ ןעמונעג םרעבראג עינאמ לשרעה ןוא

 .דנאטשרעדיװ א טלעטשעג םירובג משעמ ןבאה ןדײ ײרד יד

 ׳טהנעטעג ןדײ יד ןבאה — קירעגנוה טײז ריא ביוא —

 טניפעג םאװ ,זײפש ערעדנא ץא טיורב ןבעג ךײא רימ ןלעװ

 .טשינ טכערב ןוא טשינ טביור רעבא .זיוה ןיא ךיז

 ןדײ םאװ ,טקידײלאב ןעװעג ,סױא טזײװ ,ןענעז ןקאזאק יד

 םוצ קעװא ןוא ,דנאטשרעדיװ א ןלעטש וצ הפצוח א ןבאה

 בקעי ײב ריטראװק ןײז ןעמונראפ טאה רעכלעװ ,לארענעג

 ןלאפאב ײז ןענעז ןדײ זא ,עגאלק א טימ זיוה ןיא יקםװארדנעמ

 .ןגאלשעג ןוא

 א םיורא עיראלעצנאק םלארענעג ןופ זיא ןיע ףרהכ

 .ןריטסערא וצ ןדײ ײרד יד גנונעדראראפ

 :עטרעקראפ םאד ןזיװעגפיוא ,טקידײטראפ ךיז ןבאה ןדײ יד

 .טשינ ןריבאר ראנ ׳טױרב ,זײפש ןבעג טלאװעג ײז ןבאה רימ

 ...ןפלאהעג טשינראג טאה ךיז ןקידײטראפ רעײז

 :ןראװעג ןבעגעגםיורא טרא ןפיוא רלאב זיא טפשמ רעד

 ז ןעגנעה

 ־עלאב ענעעזעגנא יד ןבאה רעצרעה עטרעטיצעגפיוא טימ

 ,טלעג ןטאבעגנא ,םימחר ןטעבעג ,טעראטסעג ךיז םיטאב

 ,ןעײרפאב וצ ןרײ ײרד יד יבא

 יד ןפראװעגפא טאה רעטירבעגפא ןא יװ לארענעג רעד

 .השקב

 א ךאנ טימ ,לאמ א ךאנ טריבורפ םיטאבעלאב ןבאה

 ,עטקידלושאב יד ןופ רעבײװ יד טימ ,עיצאגעלעד רערעםערג

 ןעגנולעג טראפ טעװ רשפא ,סיפ םלארענעג םוצ ךיז ןפראװעג

 .הריזג עכעלקערש יד ןלעטשוצפא

 :עיצאגעלעד רעד וצ לארענעג רעד טגאז לאמ א טימ

 ־נעטשנא ןוא טײקכעלטנרא רעײז ןגעװ ןזײװאב וצ טלעטש

 ,טײקכעלטגרא רעײז ןגעװ ןגאז תודע טעװ םאװ רעד .טײקיד

 ןא ,רעניוװנײא־טאטש רעכעלטםירק א ןײז רעבא ףראד

 זיא ,ײז ראפ ןריטנאראג טעװ רע ביוא .שטנעמ רענעעזעגנא

 .לײטרוא םעד ןכאמ וצ לטבמ טײקכעלגעמ א ןאראפ

 ךיז טאה׳מ .ןראװעג רעטכײל זיא גנונאפש עטקירדעג יד

 ײרד עבלעז יד ןענעז קירוצ ןכאװ עכעלטע טימ זא טםוװרעד

 ׳עיראלעצנאק ןײז ןיא ״טנעיער״ םײב ןעװעג ןדײ עטקידלושאב

 .רעזײה עטפיוקעג ראפ ןטקא ןבירשראפ םיא ײב

 השקב רעד טימ טנעיער םוצ ןעגנאגעג זיא עיצאגעלעד יד

 רעבײװ יד — ןדײ ײרד יד תבוטל טראװ טוג א ןגאז וצ

 ןיפ זא טפאהעג ,םימחר ןטעבעג ,טגײװעג ,טרימזאפס ןבאה

 טשינראג רעבא טאה׳ם .העושי יד ןעמוק טעװ זיוה םטנעיער

 .ןפלאהעג

 רעד .ןראװעג ןפורעגקירוצ טשינ זיא רזג רערעטצניפ רעד

 .ןראװעג טריפעגםיוא זיא לײטרוא

 םענרעזײא םעד ףיוא ןעגנאהעג ןדײ ײרד יד ןבאה געט ײרד

 .זיוה םטנעיער ןופ טנארפ ןיא רעיוט

 1916 רופיכ־םױ ברע רעקירעױרט רעד

 ןײז וצ ןזיװעגםיוא גאט רעד ךיז טאה ירפ רעד ןיא דלאב

 טעשזדנאלבראפ לטניװ ליק א טאה זיולב לאמלײט .רעקיגוז א

 ןפיוא ןענעז לאמ א טימ .רעדלעפ עטעקאנ עקימורא יד ןופ

 עטרעביושעצ ,עסיורג ,סנקלאװ ןםקאװעגםיוא למיה ןעיולב
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 ןקידהרוחש־הרמ ןקירעיורט א טגיילעצ ןבאה ייז .ערעװש ןוא

 טשינ םעפע ׳טגאזעגנא םנטייצאב ןבאה ןוא ןטאש ןצראװש
 .סטוג

 ןיא ךיז טײרדעגמורא ׳ןעמארק ערעײז טנפעעג ןבאה ןדײ

 םעטאפאק עקידבוט־םױ בלאה ןיא ןעגנאגעג ןענעז לײט ׳סאג

 .ןענעװאד

 ךיז טאה למיה רעד ןוא ןעמונעג גנאל טשינראג טאה׳ס

 רעטכײל א ןוא קעדוצ םענעײלב א טימ ןגיוצראפ ןצנאג ןיא

 .ןפירט ןעמונעג טאה ןגער

 ערעײז ןעמונעגרעדנאנופ ןבאה קראמ ןפיוא םעקרעציז יד

 יױ ןוא ןםבױא עטליופראפ־בלאה יד טקאפראפ ׳םענאגארטס

 .םײהא ןגארטעגקיר־צ

 ןיא דלאב ןזיװאב ךיז ןבאה עבלעװ ׳רעפרעד ןופ םירעיופ

 ־טימ ׳ךעלעגעװ ןוא דרעפ ערעײז טימ טאטש ןיא ירפ רעד

 טלײאעגקירוצ ןבאה ׳ןפיוקראפ םוצ ץלאה ךעלטניב קידנגנערב

 •םײהא

 ןיאה ןוא טנגעג עקימורא יד טרילארטאפ ןבאה םאװ ןקאזאק

 זעװרענ ןײז וצ ןעזעגסיוא ןבאה ׳ןסאג יד ןיא ןזיװאב ךיז

 .קיאורמוא ןוא

 םאװ טרעהרעד ךיז ןבאה ןםאש־ןאנאק עקראטש עכעלטע

 דלאב ןוא טפול רעד ןיא טכליהעגפא קראטש ראג ןבאה

 .טרעהעגפיוא

 ־םעפאב טאהעג ךיז טאה סאװ ײמרא עשיכײרטסע־שטײד יד

 עצינ רעד םורא טנגעג רעד ןיא טײצ ערעגנעל א טײז טקיט

 עקסלארענעג סלא װעשטניפ טאטש רעד טימ ןוא — לסײװ ןוא

 רעטילימ עשיסור סאד .ןסערפ רעקראטש ןעמונעג טאה באטש

 .ןטערטקירוצ ןעמונעג הרירב תילב טאה

 ןטאשאב ןעװעג ןענעז געװ רעװעשטניפ ןוא רעצלעק רעד

 ןבאה קירוצ ןוא ןיהא קראמ ןרעביא .ןקאזאק עקידנפיול טימ

 ךעלדרעפ־טײר עדניװשעג ענײלק ערעײז ףיוא ןגארטעג ךיז ײז

 טגאיעג ןטלאװ ײז יװ ,טײקדגיװשעג רעקידמידחפ אזא טימ

 .םינאלװײט ןופ ןראװעג

 יד זיא ןטאדלאס יד ןופ ףיולעג ןוא ורמוא םעד קידנעעזוצ

 .קערש ןיא ןלאפעגנײרא טאטש

 טימ לופ ןסאגעגננא ׳רעמינפ עטמאלפעצ ןוא עטעשױעצ יד

 טכליהראפ ןבאה סאװ ׳ןםקיב ןופ ןפלאז ׳החיצר רעשיקאזאק

 ןבאה ןעײרשעגםיוא ׳ןשטנעמ עליוױצ יד ןקערשוצנא טפול יד

 ןעײרעלדיז טימ לופ ׳ןטאדלאס עקידנטײר יד ןופ טרעהעג ךיז

 !װאדישז יעיב״ ׳רעטערראפ ןדײ ״! יגיס ןיקום ׳יערװעי״

 ״!וײםאר ײסאפס

 ...טרזחעגרעביא רדסכ ךיז ןבאה ןעײרשעגםיוא עכלעזא

 יד טכאמראפ ׳רעבלעװעג יד טקאהראפ דלאב ןבאה ןדײ יד

 .ןטנערפ ענרעױיא טימ םנדאל

 רעטעדײלקעג־ליוױצ א סאג ןיא ןזיװאב ךיז טאה גנילצולפ

 רעכלעװ דײ א — קישטדאירדאפ רעד ןעװעג זיא סאד .ןאמ

 ןיא ׳״דאירדאפ״ ןצנאג םעד קלאפ ןראפ טלעטשעגוצ טאה

 ןבאה ףראד ךיא ׳ןדײ :שידײ ןיא ןושלה הזב ןגירשעגסיוא

 ידרעפ יד ראפ רעבאה

 זא ׳טרעלקרעד םיא ןבאה םירחוס־האובת עשידײ יד ןעװ

 ןוא ׳רעבאה םעד טביורעגםיוא רעירפ ךאנ ןבאה ןקאזאק יד

 ןיא ןלאפעגגײרא קישטדאירדאפ רעד זיא ׳אטשינ זיא רעמ

 רעשיחיצר טימ ןםאגעגנא ךיז טאה םינפ זײז ׳ןראצמירג

 טשינ רימ טעװ ריא ביוא :םעכ טימ קידנפורםיוא ׳טײקטיור

 ראפ רעבאה ליפיוזא ןוא ליפױזא טײצ העש א ךשמב ןלעטשוצ

 ץראװש אזא ןכאמ טאטש ןיא אד ךײא ךיא לעװ ׳דרעפ ענײמ

 ץנאג רעײא ךימ טעװ ׳ריא זא ׳רופיכ־םױ ברע ןרעטצניפ
 !ןעקנעדעג ןבעל

 טאה רעכלעװ ׳רעציפא רעשיקאזאק רעד טאה דלאב

 .קנװו םעד טפאכעגפיוא קישטדאירדאפ םעד טײלגאב

 .ןביוהעגנא ךיז םע טאה יוזא ןוא

 עשידײ עטכאמראפ יד פורא ׳רעזײה עשידײ יד םורא

 ןבאה סאװ ׳ןקאזאק ןעלמאז ןעמונעג ךיז ןבאה רעבלעװעג

 ןופ םעבאטש יד ןוא רעסעלש יד ןםײר וצ ןאטעג םענ א ךיז

 .ןריט יד

 ןיא ׳םעראיל א ןוא ײרשעג א ןראװעג זיא טאטש רעד ןיא

 ןופ גזארבעג רענרעזעלג א ןסירעגנײרא ךיז טאה סע ןכלעװ

 ןריט ענעכארבעגפיוא ןופ ײרעקםארט א ׳ןביוש עטקאהעגםױא

 ןוא סעבאטש עטקאהעגפארא ןופ גגאלקעג רענרעזײא ןא ןוא

 .רעסעלש

 ןיוש ךיז ןבאה סאג ןטימ ןיא ןוא ןראוטארט יד ףיוא

 טקיױועג ךיז ןבאה סאװ תורוחס ענעדישראפ טרעגלאװעג

 .ןגער ןיא

 ןלאירעטאמ עקיסילפ ערעדנא ןוא לײא ׳טפאנ ךעלעקשטיר

 .םארטש ןטײרב ןײא ןיא ןטפאהאב ךיז ןבאה

 טאה עשאק ןוא ׳רעקוצ .׳לעמ קעז ענעטערטעגםיוא יד ןופ

 .ךעלגרעב ןיא טעילאפעג ךיז ןוא טישעג הרוחס יד ךיז

 ׳רעזײה עליװיצ ןיא ןסירעגנײרא ךיוא ךיז ןבאה ןקאזאק יד

 ןוא ןעיורפ עשידײ ףיוא טםול רעשהיח טימ ךיז ןפראװעג

 ןופ םענײא ןיא .ןטקא עשירעכערבראפ ןעגנאגאב ׳ךעלדײמ

 ׳לדײמ שידײ א טפעלשעגמיורא טלאװגב רעזײה עשידײ יד

 טימ ׳דרעפטײר ןײז ףיוא דלעה ןשיקאזאק א ןופ ןגארטעג

 ןענעז רעטומ ןוא רעטאפ — םוהת א ןיא יװ ןדנוװשראפ ריא

 ןעװעטאר ןוא ןעײרפאב וצ ןםירעג ךיז ןבאה ׳ןפאלעגםױרא

 .רעטכאט רעײז

 .טפול יד ןטינשעג טאה ןײװעג ךעלרעמאי רעײז

 רעכעד יד ףיוא ןעגנולקעג ׳טקראטשראפ ךיז טאה ןגער רעד

 יד ןיא ׳םרעבעצ טימ יװ ןסאגעג דנאנאכאנ טאה׳ס .סעניר ןוא

 א טימ ׳שער טימ ןגארטעג רעסאװ םאד ךיז טאה ןקאטשניר

 לובמ א םיורא זיא׳ס זא ׳טכאדעג ךיז טאה׳ם .רעפמילקעג

 ...ןסיגראפ ץלא דלאב טעװ סאװ ׳דרע רעד ףיוא

 רענײק .ןראװעג רענעלק ןגער רעד זיא טכאנראפ טשרע

 טאה׳ם .ירדנ־לכ וצ ןײג וצ טגאװעג טשינ רעבא טאה

 .ראפעג־סנבעל טימ ׳שפנ חוקיפ טימ טקעמשעג

 טנםעעג טשינ ןענעז ךעלביטש יד ׳םישרדמ יתב יד ׳לוש יד

 .ןראװעג

 .טנערבעג טשינ רופיכ־םױ םעד ןבאה טכיל־רופיכ־םױ יד

 ןענעז ׳דמאז טימ ןראװעג טליפעגנא זענעז םאװ ךעלטםעק יד

 .טכיל־רופיכ־םױ ןא טמותיראפ ןבילבעג
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 ׳טבעלעגרעביא טכאנ־רופיכ־םױ רעד ןיא ןבאה ןדיי םאװ

 .ןבײרשאב וצ רעװש זיא

 עטכישעג רעד ןיא לאמ עטשרע םאד ןעװעג רשפא זיא׳ם

 ירדנ לכ וצ זא ,ןפארטעג טאה סאװ ׳קינלעימכ ןיא ןדײ ןופ

 םינינמ זיולב ןעװעג .רעזײה ערעײז ןיא ןסעזעג ןדײ ןענעז

 .רעזײה עטאוױרפ ןיא

 טימ ׳ןינמ א ןראװעג טלעטשעגגײא זיא זױה ןיא זדנוא ײב

 .זיוה ןבלעז םעד ןיא טניוװעג ןבאה סאװ ןדײ יד

 טאה׳מ .הלהב א ןראװעג רעדיװ זיא טנװא ןיא ׳רעטעפש

 ־ןאפעלעט יד ןטיה וצ רעזײה יד ןופ ןדײ טפעלשעגסיורא

 ןלאז ײז ,ןגעװ ערעדגא ןוא געװ רעקםוב םעד ףיוא ןטארד

 סרעטיה־ןאפעלעט יד .ןרעװ ןםירעגרעביא טשינ םענײק ךרוד

 ...ןטארד יד ראפ ךעלטראװטנאראפ טכאמעג ןעמ טאה

 טאה סאװ ץלא טעטכינראפ שינעלײא ןיא ןבאה ןסור יד

 ײז וװ ןקירב עלא ןםירעגפיוא .אנוש םעד ןעניד טנעקעג

 יד ,ףירגנא םעד ןטלאה וצ קירוצ ,ןענופעג ראנ ךיז ןבאה

 ...עירעליטרא םאנוש ןופ ״עינעלפוטםאנ״

 יד .ליטש ןעװעג טאטש ןיא זיא ירפ רעד ןיא םנגראמוצ

 זיא ןקאזאק יד ןופ .טרעהעגפיוא ןצנאג ןיא ןבאה ןעײרעםיש

 ...ןבילבעג טשינ דירש ןײק

 .טבעלעגפיוא קירוצ טאה טאטש יד

 ײמרא עשטײד יד טאה טכאנראפ רעגײז א סקעז םורא

 ־קירוצ ןענעז ןדײ יד ןעװ .טאטש רעד וצ ךיז טרעטנענרעד

 ןעװעג ןיוש ןטאדלאס עשטײד ןענעז ,ןענעװאד ןופ ןעגנאגעג

 ...ןסאג יד טרילארטאפ ןוא טאטש ןיא

 / םולבנראק אבאדושמ
 (קראי־ױנ)

 וראי־המחלמ יד ױא

 קינלעימכ עשידײ סאד טאה ,1914 קיטײרפ ןצראװש םעניא

 ראפ ןדײ 3 ןעגנעה ןופ ראמשאק ןקירעיורט א טבעלעגרעביא

 ײז ןבאה ןקאזאק יד ןכלעװ ןיא ,״שזאנאיפש״ ןטשרמולכמ

 טא ןםעגרעפ טשינ לטעטש םאד טאה גנאל־ןראי .טקידלושאב

 .רוד וצ רוד ןופ ןבעגעגרעביא םאד ןוא קילגמוא םעד

 -ןליופאב ןקאזאק יד ןבאה קיטײרפ ןצראװש ןבלעז ןיא

 ןענעדראנײא ןוא ןעיצ םײב ןפלעה ןעמוק ןלאז ןדײ עגנױ זא

 ־נײא רעשירעטילימ רעשיםור רעד ראפ ןאפעלעט־דלעפ םעד

 הרירב תילב .טנגעג רעזנוא ןיא טרינאיצאטם טאה סאװ ,טײה

 לאומש ןעװעג ךיוא זיא רימ טימ .טלעטשעג ךיז ךיא באה

 רימ .עכעלטגגױ ערעדנא ךאנ ןוא ןוז םרעדײנש ןרא ׳םנרא

 קידנעניפעג ,טנװא ןיא רעטעפש .טעברא יד טריפעגםיוא ןבאה

 ױו ןעזרעד גגילצולפ רימ ןבאה ׳םאג־רעצלעק רעד ןיא ךיז

 ידכ רעיוט םעיש־השמ וצ ךיז טרעטנענרעד עטנ רעכיוה רעד

 ןבאה ,םאד קידנעזרעד .ןדײ עגעגנאהעג 3 יד ןעמענוצרעטגורא

 ןפלעה ןעגנאגעגוצ לעגש ןוא טעברא רעזנוא טזאלראפ רימ

 רימ ןבאה דובכה־תארי םיורג טימ .קירטש יד ןדײגשרעביא

 רעד ןיא עברעשטש עיש־השמ וצ טגײלעגנײרא תונברק יד

 טגנערבעג ײז רימ ןבאה טכאנײב טעפש ץנאג ןוא ״דכוס־ראי

 .םירבק יד ןײלא קידנבארגסיוא ,לארשי רבק וצ

 ־שראה ,רעטאפ ןײמ וצ לאמא ןבאה המחלמ רעד ןופ ףיול ןיא

 ןבאה םאװ ןקאזאק 2 טפאלקעגנא טכאנײב ,רעטסוש לדנעמ

 וצ ןסאצפא טימ ןליוז ןפאלקוצ ףכית ײז לאז׳מ טרעדאפעג

 וצ טקישעג ךימ טאה עטאט ןײמ .ךיש עשירעטילימ ערעײז

 ־ראפ ןזעװעג רעבא זיא רעיוט רעד ,רעדעל ךאנ סעלע־לבײל

 םאד ןבאה רימ טימ ןעגנאגעג ןענעז םאװ ןקאזאק יד .טכאמ

 רעיוט םעד ןעגנירפשעגרעבירא ךײלג ןענעז ןוא טקרעמאב

 ־רעד םאד ןבאה זיוה םעד ןופ רעניוװנײא יד .טנפעעג םיא ן־.א

 לענש ךיז ןבאה ,החפשמ םעילע־לבײל ײז ןשױוצ ןוא ׳טרעה

 ־אר״ :ףליה ךאנ ןפור ןביוהעגנא ןוא ףאלש ןופ טפאכעגפיוא

 רעבא ײז באה ךיא ״ו ןריבאר ןעמוקעג ןענעז ןקאזאק ,טעװעט

 טאה :רעיוט טײז רעטײװצ רעד ןופ ןגירשעג ןוא טקיאוראב

 טימ אד ןיב ןוז םרעטםוש לדנעמ־שראה ךיא ,ארומ ןײק טשינ

 ־עג טאה סעלע־לבײל .טקיאוראב ךיז ןבאה ןשטנעמ יד .ײז

 ײז ןבאה רימ ,רעדעל ײז טפיוקראפ ןוא בלעװעג םאד טנפע

 .קעװא ןדירפוצ ןענעז ײז ןוא טכאמעג טעברא יד



 ועגנורענירעד י םױבנירג לארשי
 (סערײא ם&נעוב)

 תונברק ײרד יד

 קירוצ זיא ןליופ ןעװ ,גירק־טלעװ ןטשרע םעד ךאג דלאב

 ־סיוראפ טנעקעג ןעמ טאה ,הכולמ עקידנעטשבלעז א ןראװעג

 ןבעל ןשידיי םעד ראפ װיטקעפרעפ עטוג ןייק טשינראג ןעז

 ,קינלעימכ .טרפב לטעטש רעצניװארפ םעד ראפ ןוא ללכב

 ־ײמעגלא רעד ןופ ןדײ טנעצארפ קיצנײנ טלײצעג טאה םאװ

 דאנ דלאב ,1918 ראי םעד ןיא ךיז טאה ׳גנורעקלעפאב רענ

 ןוא ןעלקיװטנא ןביוהעגנא ,ןליופ ןופ גנואײטשטנא רעד

 ןופ ןעײטראפ טימ .ןבעל ךעלטפאשלעזעג־שידײ א ןריזינאגרא

 טאה עכלעװ) ײטראפ ןױצ־ילעופ יד לעיצעפם ןוא םינימ עלא

 םעד ןיא .(עקניל ןוא עטבער ףיוא ןטלאפשעג רעטעפש ךיז

 ,טכאמ יד ןעמונעגרעביא ןבאה ןקאילאפ יד ןעװ ׳ראי ןבלעז

 ־טסע יד ןופ לטעטש םאד ןזאלראפ ןכאנ ,קינלעימכ ןיא טאה

 עשיליופ ענעפורעג־יוזא יד טפאכראפ רעװעג םאד ,רעכײר

 ןביוהעגנא ןוא ןפרוװסיוא עקיריג־טכאמ ןוא ״ץנעגילעטניא״

 יד .גנורעקלעפאב רעשידײ רעד רעביא הקזח דיב ןקיטלעװעג

 טריזינאגרא טאהעג ןיוש טאה עכלעװ ,ײטראפ־ןױצ־ילעופ

 טנװא ןא ןיא טאה ,טנגױ עשידײ עצנאג יד טעמכ ריא ןיא

 םע ןכלעװ וצ ,ליש רעםיורג רעד ןיא גניטימ א ןפורעג

 ־עגראפ זיא גניטימ רעד .עשראװ ןופ רענדער א זעמוקעג זיא

 עקיטרא ןופ טירטסיורא ןבאנ .ליש רעטקאפעגלופ א ײב ןעמוק

 ,רעײטשראפ ןשיטאטש־טפיוה םעד ןופ לעיצעפם ןוא רענדער

 טימ עיצאטסעפינאמ א ןיא טזאלעג עםאמ עצנאג יד ךיז טאה

 טנעאנ ןעמוקעגוצ זיא עיצאטםעפינאמ יד ןעװ .רענעפ עטיור

 ״רעבאהטכאמ״ עשיליופ יד ןבאה טאר־טאטש ןופ ןינב םוצ

 ,עסאמ רעד ןיא ךײלג ײרעםיש א טנפעעג ןאקלאב א ןופ

 .תונברק ןלאפעג דלאב ןענעז םע רעכלעװ ןשיװצ

 .ןליופ ןיא ״גנואײרפאב״ יד ןביוהעגנא ךיז טאה יוזא

 היװל עשיראטעלארפ יד

 סאה ,ןליופ ןיא ךעלטעטש עשידײ עלא יװ לטעטש א

 רעד רעםיוא .ןפמאק עריא טימ טנכײצעגסיוא ךיז קינלעימכ

 םידיםח טפמעקעג ןבאה ,ץגעטםיזקע ראפ ףמאק רעשידיחי

 טאה דצ רעדעי סאװ ,םינבר יױוצ ראפ תוכאלמ־ילעב טימ

 ־ראפ זיא לעיצעפם .ארתאד ארמ ןײז לאז בר ןײז זא טלאװעג

 עשיראטעלארפ יד ןשיװצ ףמאק רעקיקענטראה א ןעמוקעג

 לאפוצ רעכעלנײװעגרעםיוא ןײא רעבא ,ןעײטראפ־רעטעברא

 .טקינײאראפ ןעמעלא טאה

 רעד ןופ רבח א ןבראטשעג זיא טײקנארק רעגנאל א דאנ

 קחצי־םהרבא ,צ״עופ עקניל יד ןופ עיצאזינאגרא־טנגױ

 ,אשידק־הרבח ןוא הליהק רעד וצ גנודנעװ א דאנ .יקצילראג

 ,םלוע־תיב ןפיוא ץאלפ עקירעהעג םאד ןעמיטשאב ןלאז ײז זא

 ןעמוקראפ טעװ הרובק יד ביוא זא ,ןסאלשאב הליהק יד טאה

 ןיא ,גנאלראפ ןטיול ץאלפ א ןרעװ טמיטשאב טעװ ןיד ןטיול

 ןופ טלײטעגפא ,טגאװ רעד ײב רבק א יז טמיטשאב לאפנגעק

 .םירבק עלא

 ןראװעג ןםאלשאב זיא גנוטאראב רעשיאײטראפנשיװצ א ךאנ

 .ןיד ״ןשיראטעלארפ״ ןטיול הרובק יד ןריפוצכרוד

 עיצארטסנאמעד א ןיא ןראװעג טלדנאװראפ זיא היװל יד

 םאד קידנזאלרעביא .ןעגנוזאל טימ ןטאקאלפ ןוא רענעפ טימ

 אשידק הרבח יד םאװ ,טנאװ רעד ײב רבק ענעבארגעגםיוא

 טכיל א ןבארגאב רעטעפש טאה ןעמ ןכלעװ ןיא) טכאמעג טאה

 א ןופ תונכשב רבק א ןראװעג ןבארגעגסיוא זיא (תומש טימ

 עשיראטעלארפ ןופ גנאזעג טימ רבח םעד ןבארגאב ןוא בר

 ץכעוטנא םענעגײא ןײז ןיא סעדער עקידרעײפ ןוא רעדיל

 .םיכירכת ןא

 הנשה־שאר םוא ״קײרטש א״

 ןוא טרעה .הנשה־שאר ברע טקנופ םע ךיז טאה ןפאלראפ

 ןופ ןזח םעד ןדלאמעג טאה ראכ רעכעלטנגױ רעד < טניוטש

 .הנשה שאר םיא טימ טשינ ןעגניז ײז 1אל זא ,ליש רעד

 ? ןעגנורעסעבראפ טלאװעג ןבאה ײז זא ,יאדװא ריא טנײמ

 ןטלאה״ ײז ה״ד ,רעמ טשינ ןעגניז ײז .ןא טשינ ךיז טבײה םע

 ־עזקע־טנגױ רעד ןםאלשאב טאה יוזא ...לײװ /ױצ טשינ םיא

 ...קילײה זיא םולשאב ןוא ...צ״עופ עקניל ײטראפ רעד ןופ װיטוק

 ןא ןעמ טוט סאװ ,פאק א ןא יװ ןעגנאגעגמורא זיא ןזח רעד

 טימ ןדלאמעג שטאכ ,״םעזובאל״ יד ,ײז ןטלאװ ?ראכ א

 ־םיעכהל — הנשה שאר ברע טקנופ !ןײנ ,רעירפ געט עכעלטע

 !סעקינ

 עקילאמא יד ןפור טזאלעג לענש ףיוא טאה ןזח רעד

 ןיוש עלא .םיא ײב ןעגנוזעג רעירפ ןבאה םאװ ,םיררושמ

 א ןופ רעםישזער א ײז ןשיװצ ,טײלעגנױ עטאהעג־הנותח

 ןיוש זיא תוליפת יד ןרידוטשנײא רעבא ,זײרק ןשיטאמארד

 ,טגאזעגוצ טאה ,ןאמײנ עשטיא ,רעםישזער רעד .טעפש ןעװעג

 סע זיא יוזא ןוא .גנונעדרא רעטםעב ןיא ןײז טעװ ץלא זא

 אזא טשינ לאמנײק ךאנ ןבאה תוכאלמ־ילעב ןדײ .ןעװעג עקאט

 .ראי םאד יװ ,תוליפת עקידהנשה־שאר יד ןופ טאהעג האנה

 תולפח־גנאזעג עלעיצעפם יד ןעגנוזעגטימ קיצראה ןבאה ײז

 זא ,ראוטרעפער־ןדאפדלאג ןופ ןעגנוזעג טאה ראכ רעד םאװ

 .ןרעה וצ תחנ א ןעװעג זיא סע

 ךיז טאה סאװ ,״קיירטש״ רעד ןראװעג טגיזאב זיא יוזא

 !הבוט המיתחו הביתכ א טימ ,בוט יכב טזאלעגםיוא



 ןליופ ןופ גנואײרפאב יד / ןאמראיק לדנעמ
 (אטנאראט)

 זיא ןליופ זא ןוא טקידנעעג זיא המחלמ יד זא ׳סעײנ יד

 ןפורעגםיורא. קינלעימכ ןיא ךיוא טאה ׳קיגנעהפאמוא ןראװעג

 ןשטײד יד זא ,טםעומשעג טאה ןעמ .דײרפ ןופ םעילאװכ

 ץלא קידנזאלרעביא ׳ןליופ ךרוד םײהא ןטנארפ יד ןופ ןפיול

 ־רעטנורא ׳ןשטײד יד טנפאװטנא ןבאה ןקאילאפ .ךיז רעטניה

 ,ץלא ײז ןופ ןעמונעגוצ ןוא ןריציפא יד ןופ םעפילש יד ןםירעג

 .טרעװ א טאהעג ראנ טאה םאװ

 רימ ןבאה ךעלדנע .טשרעהאב םענײא ןדעי טאה דײרפ א

 טימ זא ,טכארטעג ןבאה רימ .גירק ןופ ףום םעד טבעלרעד

 ןראװעג ךיוא ,ןדײ ,רימ ןענעז ןליופ ןופ גנואײרפאב רעד

 .ײרפ

 עשידײ עצנאג יד טעמכ יװ יונעג ,ךיא באה טײצ רענעי וצ

 זיא׳ה .ןױצ־ילעופ עקניל יד וצ טרעהעג ,קינלעימב ןיא טנגױ

 ןצינםיוא ףראד ןעמ זא ,קנאדעג רעד זדנוא ײב ןעמוקעגפיוא

 זא ,ןזיױואב ןוא חוכ רעזדנוא ןרירטםנאמעד וצ טנעמאמ םעד

 .ןליופ ןופ גנואײרפאב רעד טימ ךיז ןעײרפ רימ ךיוא

 עלא ןופ גנולמאזראפ־ןםאמ א ןפור וצ ןסאלשאב ןבאה רימ

 גנולמאזראפ יד זא ,העדומ א טזאלעגםיורא ןבאה רימ .ןדײ

 ןלעװ׳ס זא ןוא ,לוש ןיא טנװא קיטשרעגאד ןעמוקראפ טעװ

 .ןױצ־ילעופ עקגיל יד ןופ רענדער עטנאקאב ןטערטפיוא

 ןיא םלוע ןםיורג אזא. ןעזעג טשיג לאמנײק ךאנ באה ךיא

 פהרבא ,קישטליװ לבײל — רענדער יד .רופיכ־םוי ץוח ,לוש

 גרעברעבליז לאלצב ןוא קיננעשטולפ עלעשטיא ,רעװעשעלאמ

 ךיז טאה םלוע רעד .רעמעלאב ןפיוא ןענאטשעג ןענעז —

 ןקראטש ןדעי ײב טרידאלפא טאה ןעמ .ײז וצ טרעהעגוצ

 טליפעג ךיז ןבאה ,ײטראפ רעד ןופ םירבח יד ,רימ .קורדםיוא

 ןענאװ ןופ ןײטשראפ טנעקעג טשינ ןבאה רימ .קידבוט־םוי

 ־נוא ףיוא זא ,חוכ אזא ,ךעלגנײ ראפ א ,זדנוא וצ ךיז טמענ

 ,ןרעה ןעמוקעג לטעטש עצנאג סאד טעמכ זיא ףור א םרעזד

 ןעװעג זיא רענדער רעטצעל רעד ,ןגאז וצ ןבאה רימ םאװ

 ןבאה עלא םאװ ,שטנעמ־םקלאפ רעד ,גרעברעבליז לאלצב

 עטסערג יד ןעמוקאב טאה רע .טאהעג ביל ןוא טנעקעג םיא

 ןרישראמ וצ גנוזאל יד ןפראװעג טאה רע ןעװ ןוא ,םעיצאװא

 ,ײטראפ רעד ןופ לאקאל םוצ זיב קראמ ןםיורג ןכרוד ןעמאזוצ

 ליש ןופ טזאלעג ךיז ,ןאמ ץיא יװ ,םלוע רעצנאג רעד טאה

 .עיצארטםנאמעד א ןיא גנאזעג טימ

 תודבח ןוא םירבח יד גנאזעג טימ טרישראמ ןבאה םיוראפ

 ,רעדיל ערענאיצולאװער ןעגנוזעג טאה ןעמ .ײטראפ רעד ןופ

 תיב רעד ךרוד טרישראמ טאה ןעמ .גנואײרפאב ןגעװ רעדיל

 ןיוש ןעמ טאה טא .קראמ ןיא ןײרא ןענעז רימ .םאג שרדמה

 ־נענרעד ןיא ךיז טלאה ןעמ .קראמ ןבלאה א טנאפשעגכרודא

 סבצק םײח ךיז טניפעג סע וװ ,סאג־טארטסיגאמ רעד וצ ןרעט

 רימ ןבאה זיוה ןײז ןיא .טארטסיגאמ ןופ טיױו טשינ זיוה

 טרעהרעד ךיז טאה םעצולפ .לאקאל־ײטראפ רעזדנוא טאהעג

 .ףױלעג א ,למוטעג א טרעװ׳ם .רענײא ךאנ דלאב ןוא סאש א

 :טשינ טפיול ,םירבח״ :טײרש רעװעשעלאמ םהרבא רבח רעד

 רערעדעי .טשינ רעבא םיא טרעה רענײק ״:פא ךיז טלעטש

 רעד ןיא ןפיול רימ .ןטלאהאב וצ ךיז טכוז רערעדעי ,טפיול

 עדמערפ ןיא ןפיול רימ .םאג רעװעשטניפ רעד ןופ גגוטכיר

 טאה סאװ :ןקארשרעד ןגערפ םיטאבעלאב יד .רעביטש

 ־טנע וצ םאװ טשינ ןםיױו רימ י ןעשעג זיא םאװ י טריםאפ

 מרעװ׳ם ןעװ •עליױו א ןטראװ רימ .טשינ ןדער רימ .ןרעפ

 ןעמ טעז םאג ןפיוא .בוטש ןופ סיורא ךיז רימ ןכײלש ,ליטש

 רעד ןיא .םײהא ןפיול וצ ךײלג םילשאב׳כ .שטנעמ ןײק טשינ

 ןעמ .טראװ ןײק םיורא טשינ טדער רענײק ,ליטש זיא םײה

 ײז זא ,ליפ׳כ רעבא .עגארפ םוש ןײק טשינ רימ טלעטש

 זא ,ךיז ךיא סיװרעד ךעלםיבוצ .סײװ ךיא יװ רעמ ןסיױו

 .ךעלדײמ עשידײ יױוצ ןםאשרעד טאה ײצילאפ

 ןבאה רימ סאװ ,דײרפ עסיורג יד טקידנעעג ךיז טאה יוזא

 .ןליופ ןופ גנואײרפאב רעד בילוצ ,טאהעג



 1918 רעבמעװאנ / יקםראװעשפ ןמלק
 (ולראי־ױנ)

 גנױ םלא ךיא ןיב 1918 ראי ןופ רעבמעװאנ שדוח ןיא

 ןעמאזוצ .םולשה ױלע רעטאפ ןײמ ךאנ םותי א ןראװעג לרוחב

 םענײא ןיא ךיא ןיב ל׳דש לאומש רעדורב ןרעטלע ןײמ טימ

 ־החנמ א וצ שרדמה־תיב ןםיורג ןיא ןעגנאגעג טנװא ןא

 ךיז טאה םוקנײרא ןטשרע רעזדנוא ײב ןיוש .שידק בירעמ

 ,דימת יװ רעמ טנײה אד ךיז טלמוט םעפע זא ׳ןקרעמ טזאלעג

 רעםיורג רעײז א ןיא טלמאזראפ אד ךיז ןבאה ןשטנעמ זא ןוא

 וצ ןזיװאב םיוק ןוא טנװאדעגפא ןבאה רימ ראנ יװ .לאצ

 ןלאז רימ רעדורב ןײמ ןגאלשעגראפ ךיא באה ,שידק ןגאז

 םאנםיוא ןא עלא זא ,טרעלקרעד רימ טאה רע .ןײגמײהא

 .םאג־לוש טײז רענעי ףיוא לוש ןיא רעביא טציא רימ ןעײג

 יד ךעלנײװעג ןענעז ןטנװא עקידנכאװ עטסרעמ יד ןיא

 ןעװעג לוש רעד ןופ ןרעיוט עטקעדאב־ןזײא טימ רעװש

 ־ױא טאה ןגיוא םרעײגײבראפ םעד ראפ .ןסאלשעג שיטעמרעה

 ־אלשעגפא ןא ןופ קורדנײא םעד טכאמעג ןינב רעד ךעלרעס

 יד ןעמונעגנא טאה ןעזםיוא ןרעדנא ץנאג א .גנוטםעפ רענעם

 רעטקאפמאק א ןיא ןענעז רימ ןעװ טנװא ןקיזאד םעד ןיא לוש

 ךרוד .ןײרא לוש ןיא לודגה שרדמה תיב ןופ רעבירא עםאמ

 רעסיורג ןיא םלוע ןא ךיז טאה ןרעיוט עטלארפעצ־טײרב יד

 ןלעװ ןטלאװ עלא יװ ,גנאגנײרא םוצ טפוטשעג גנונעדראמוא

 רעסיורג א ןעמוקאבנײרא ךיז ריא ןיא לאמ ןײא ףיוא

 עלא טעמכ טליפעגנא טאהעג רעירפ ןופ אד ןיוש טאה ןומה

 עטציפשעגנא ןוא רעלײמ ענעפא טימ .לוש רעד ןופ ןעלקניװ

 ,פעדער עקידרעײפ יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןעמ טאה ןרעיוא

 עקיטרא ןוא רעצלעק ךרוד ןראװעג ןטלאהעג אד ןענעז סאװ

 .םרעײטשראפ־רעטעברא

 ־פאמוא ריא ןעמוקאבקירוצ ןליופ טאה 1918 רעבמעװאנ

 ןעװעג טײצ רענעי וצ זיא ײטראפ־ןױצ ילעופ יד .טײקיגנעה

 םענעכארפשעגםיוא םעד ןיא ײטראפ־רעטעברא עטסערג יד

 עלעשטיא :ןעװעג ןענעז רעריפ עריא .קינלעימכ ןשידײ

 לאלצב ,יקסרוגישזדעימ ןמלק ,קישטליװ לבײל ,קיננעשטולפ

 ײז וצ .א״א םקופ יכדרמ ,זיוהנעזיד עקלארשי ,גרעברעבליז

 .ם.פ.פ רעצלעק רעד ןופ רעײטשראפ א ןדלאמעג ךיוא ךיז טאה

 ןא טיול .גרעבנעטוג ןעװעג ךיז טכאד זיא ןעמאנ ןײז סאװ

 אד רע טאה ,רעריפ־רעטעברא רעצלעק ןופ עיצקורטםניא

 ןופ גנוטלאװראפ־ןױצ ילעופ רעד טימ גנוציז א ןטלאהעגפא

 ־.ס.פ.פ ןקיצנײא םעד טימ גגוטאראב א ךיוא יװ ,קינלעימכ

 ןוא — ,קאשטול קינשטעטפא־דאלקם :לטעטש ןופ ץעיװא

 ןפור וצ ןראװעג ןםאלשאב קימיטשנײא זיא טאטלוזער ןיא

 לוש ןיא לטעטש ןצנאג ןופ גניטימ ןכעלטנדרארעםיוא םעד

 לוש ןופ גנולמאזראפ רעשימרוטש רעד ףיוא ,טראד .ןײרא

 יקסראװעשפ ןמלק

 ןסיורג םעד ךרוד שראמ־ןםאמ א וצ ןפורעג רענדער יד ןבאה

 טאטש יד ןעמענוצרעביא ידכ ,םאג־טארטםיגאמ רעד וצ קראמ

 .טארטסיגאמ םעד — גנוטלאװראפ

 טמארטשעגםיורא םלוע רעד טאה עילאװכ עקידנזיורב א.יװ

 ןענעז ענעגארטעג־טפול רעד ןיא יװ .םאג רעד ףיוא לוש ןופ

 םעד ןיא ןראװעג ןםירעגטימ ,רעדורב ןײמ ןוא ךיא ,רימ

 .שראמ־ןסאמ

 .ןאפ ןויצ־ילעופ יד ןראװעג ןגארטעג זיא גוצ ןופ ץיפש ןיא

 ךיז ןבאה םעצולפ .רעדיל־רעטעברא ןעגנוזעג טאה םלוע רעד

 טימ ןבאה ןליוק עקידרעײפ ,ןםאש־ןסקיב עכעלטע טרעהרעד

 כאװ ׳למיה״טסבראה ןטבירטראפ םעד ןטינשעגכרוד ףײפ א

 סאד .טכאנ רעד ןופ שינרעטצניפ ןיא טליהעגנײא ןעװעג זיא

 זײרפ ןרעײט םעד טלאצאב טנװא םעד טאה קינלעימכ עשידײ

 ןסאשרעד ןענעז ס,אװ ׳ךעלדײמ ׳תונברק עגנױ ײרד ןופ

 :ײז ןופ ײװצ .סאג־טארטסיגאמ רעד ןופ גאר ןפיוא ןראװעג

 ,קעראט הכלמ ןוא רעטכאט ם׳בצק םײח ,יקצילשיװ החינ

 ןלאפעג ןענעז ײז — רעטכאט סרעװעשאטם לארשי קילעז

 זיא ,רעטכאט םולאד דוד ,ןאזיט האל רתסא עטירד יד ׳טיוט

 ןטכער ןופ לײט ןטשרעביוא ןיא ןראװעג טעדנוװראפ רעװש

 יד .ןראי רענעצטכא יד ןיא ןעװעג ןענעז ײרד עלא .סופ

 ןפראװעגנא טאה טרזחעגרעביא רעדיװ ךיז טאה סאװ ײרעסיש

 .קינאפ עכעלבײרשאבמוא ןא ןכארבעגםיוא זיא־ם .קערש א

 ־קראמ יד ןיא טכיל סאד .ןפאלעגרעדנאנופ ךיז ןענעז ןשטנעמ

 ארומ ןוא שינרעטצניפ א .ןראװעג ןשאלעגסיוא זיא רעזײה

 .לטעטש סאד טשרעהאב טאה

 רימ .רעדורב ןײמ טימ ןעמאזוצ ןטלאהעג ךיז באה ךיא

 יװ םעד ךאנ .ןומה ןקידנפיול ןופ ןראװעג ןטערטעג ןענעז

 לײװ א ךאנ רימ ןענעז ,ןפאלעצ ךיז ןבאה ןשטנעמ עלא

 ארומ ןבאה רימ .עיציזאפ רעקידנגיל רעד ןיא ןבילבראפ

 ךאנ ךיז ןרעה סע יװ גנאל יוזא טרא ןופ ךיז ןריר וצ טאהעג

 ןבאה םאװ ,ןצילב־ןליוק עקידרעײפ יד .טאטש ןיא ןעײרעסיש

 ־טײצ רעזדנוא ןופ טײצ ןיא ןגיוא יד ראפ ןטינשעגכרוד ךיז

 מלעטשעג זדנוא טאה ,קראמ ןפיוא שינעטלעהאב רעקילײװ

 .עגאל רעטלפיױוצראפ א ןיא

 געװ םעד ןעמונעג רימ ןבאה ,הרירב ןײק קידנבאה טשינ

 ־עפאלקצראה טימ .געװ רעקםוב םוצ גנוטכיר רעד ןיא םײהא

 ־ײצילאפ םעד טכײלשעגכרוד ךיז רימ ןבאה ,םינלזג ןופ שינ

 ־פיגטלעהראפ רעזדנוא ןופ טקנופ ןטםכעלרעפעג םעד ,טמא

 .םײהא ךלהמ ןצרוק קיסעמ
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 *ראפ א ,רעטומ רעזדנוא ןפארטעג רימ ןבאה בוטש ןיא ןעגנאלק עשיטסאטנאפ טײרפשראפ ךיז ןבאה וניבל וניב

 םימותי ערעגעלק ףניפ טימ הנמלא ענעבארבעצ א ,עטנײװ ראװ ,גנורעקלעפאב רעשירעיופ רעקידנםיװמוא רעד ןשיװצ

 ןופ ןוא םמערא עריא ןיא ןעמונעג זדנוא טאה יז .ןעוועג יז זיא ןךײ יך זא ,קינלעימכ ןופ תונכש רעטנעאנ ןיא טבעלעג ןבאה

 .ןרערט עםײה טימ ןםאגאב ךיז ײנ׳ם ףיוא ״ןליופ רעײז ןפאכראפ ןליװ״ טאטש ןופ

 ןעמאנ ןטימ ,רעקײטפא םעד ,ןיקםניבארדא ןופ קינעמילפ א

 ןפאלטנא ץעײדראװגםײװ סלא זיא םאװ ,אקמאלס קערטעיפ די' ייז ובאה םעםאק ווא םע1׳>דיװ 'קעה טימ טנפאװאב

 וצ זיא ,לארשי אנוש רעסיורג א ךיוא וצרעד הנאלםור ןופ ־יימ ןבאה תולוק עדליװ ערעײז .טאטש רעד ףיוא טזאלעג

 רענעפאשעג־ײנ רעד ןופ טנאדנעמאק רעד ןעװעג טײצ רענעי זיא זיא ענעקארשרעד־טיוט .געװ רעקסוב ןפיוא טרעהרעד

 ךעלטראװטנאראפ ןעװעג םאד זיא רע .קינלעימכ ןיא ץילימ טפעלשרעד םיוק ךיז רימ ןבאה דנאטשוצ ןזאלטםוװאב־בלאה א

 .ןםיש וצ לעפאב םעד ןבעג ןראפ .זיוה רעזדנוא וצ

 םירחום־עירעטנאלאג — םולבנזאר קילעז ןופ החפשמ יד



 גנואײרפאב סנלױפ װפ געט יד ױא / ןאמדײרפ בקעי
 (שטיבײמאימ)

 ןופ געט־קינאה יד ןיא ,1918 ראי ןיא ןעוועג זיא םאד

 ןקאילאפ יד ןעװ .טײקיגנעהפאמוא רעטפמעקעגםיוא סנליופ

 וצ האנש רעשיגאלאאז טימ טײלגאב בוט־םױ רעײז ןבאה

 •ןדײ

 ןבאה סאװ ׳ןטאקאלפ ןזיװאב ךיז ןבאה טנעװ יד ףיוא

 םעקאטא עלאטורב יד .טאקיאב ןוא ןעמארגאפ וצ ןפורעג

 ךיוא ןוא ןליופ ןופ ןלײט עלא ןעמונעגמורא ןבאה ןדײ ףיוא

 .קינלעימכ ןופ טנגעג רעד וצ טכײרגרעד

 ןעװעג געט ענעי ןיא דײ א ראפ זיא ךעלרעפעג םרעדנוזאב

 עשיליופ ןסײרנײרא ךיז ןגעלפ ןיהא .ןאב רעד טימ ןראפ סאד

 ײז ןופ רענײא טאה .ײמדא םרעלאה לארענעג ןופ ןטאדלאס

 ןלאז ןטאדלאם יד גונעג ןעװעג סאד זיא ,לאנגים א ןבעגעג

 זיב ןגאלש ןוא דרעב עשידײ ןסײר החיצר טימ ןעמענ ךיז

 .טולב

 .טקעריד ןעגנאגעג טשינ זיא שזדאל—ץלעיק עיניל־ןאב יד

 עכעלטע ןטראװ ,ןגײטשסיוא טפראדעג ןעמ טאה קעשולאק ןיא

 .שזדאל ןײק טריפ סאװ ,ןאב רעקידנעמוקנא רעד ףיוא העש

 ךיז טאה ןאב יד .גאט רעקינוז רענײש א ןעװעג זיא סע

 ייװצ ךיא ןגעגאב .ןאגאװ ןופ קידנגייטשסיוא .טלעטשעגפא

 רעד רענײא .שזדאל ץיק ךיוא ןראפ ײז .ןדײ רעקינלעימכ

 םעײנ ןרעטניה ״עצירמ״ רעד ףיוא טניוװעג ,ןורהא רעלעג

 ,דראב רעלעג רעגנאל רעםיורג א טימ דײ א ,ןימלע־תיב

 תעב ןפיוק ןגעלפ םירעיופ סאװ ,םעקשאקלופ טימ טלדנאהעג

 .רחוס־טינש א ,ם׳חונ להשמ ,דיי רעטייװצ .םידירי יד

 דעכעלגעמראפ א ,קראמ ןיא ןעװעג זיא םארק־טינש ןײז

 טימ דײ א ןעװעג זיא ם׳חונ ל׳השמ .ןעװעג דיסח רערעג א

 ןפראװעג קינײװ ללכב ךיז טאה סאװ ,לדרעב לעג ןײלק ראג א

 ןעװעג סאד זיא טײצ רעכעלרעפעג רענעי ראפ •ןגיוא יד ןיא

 זיא׳ס .ןשטנעמ טימ לופ ןעװעג זיא לאזקאװ רעד .הלעמ א

 .קירוצ ןוא ןיה טריצאפש ןרישזאסאפ ןבאה ,טײצ גונעג ןעװעג

 עכעלטע ךיז ןרעטנעגרעד׳ס יװ ךיא קרעמאב לאמ א טימ

 רעלעג רעד זיא םורא עלײװ א ןיא ןוא ,״סעקישטרעלאה״

 ,םאפש ןבײרט ״סעקישטרעלאה״ יד .טלגנירעגמורא ןיוש ןרהא

 ןופ םיא ןרעדײלש ,״דישז״ םעד ןופ פא ןטאפש ןוא ןקזוה

 רעד .זיומ א טימ יװ םיא טימ ךיז ןליפש ,ןטייװצ םוצ םעגײא

 .ליפש ןכעלרעפעג םעד ןופ ןםײרםיורא ךיז ליװ ,טלפאצ דײ

 ןיא וצ טלאפ ,החיצר טימ לופ ׳ןטאדלאס יד ןופ רענײא

 רעשיליופ רעד ףיוא אד וטםוט סאװ ,ךראפ דישז״ טײרש

 רעסיורג רעד ײב ןא םיא טפאכ .״!יניטסעלאפ אד — י דרע

 טולב׳ם .היח עדליװ א יװ םיא ןופ טםייר ןוא טקילפ ,דראב

 טלפאצ ןוא קיטײװ ןופ טצכערק ןוא טײרש דײ רעד .ךיז טםיג

 טסעפ םיא טאה סאװ ,טאדלאס ןטײװצ ןופ סעפאל יד ןיא

 .ןטלאהעג

 ןבעלגעמ א ףיוא ,דײ םעד ןפאלעג ךיא ןיב ,סאד קידנעעזרעד

 .רענלעז עשיטידנאב יד ןופ ןסײרסיורא ,ןפלעה ׳ןפוא

 .ןטארראפ ןטלעז ךימ ןבאה םינפ ןײמ ןופ ןכירטש יד

 ןײמ ךיוא .קאילאפ א ראפ טכארטאב ךימ טאה רעדעי טעמכ

 ךימ טפא ץנאג ,ןטארראפ טשינ ךימ טאה ןושל שיליופ

 א ףיוא ןיב ךיא .סעיצאוטיס ענעדישראפ ןיא טעװעטארעג

 ןעײרפאב וצ ןטאדלאס יד וצ ןענאטשעגוצ ןפוא ןקידנרידיצעד

 ־וטלוק .רענלעז יד רסומ ןגאז ןעמונעג באה ךיא .ןברק םעד

 אזא ןעוט וצ ןעמעש ךיז ןפראד — ךיא גאז — ןשטנעמ עלער

 סאד .םיא ןקינײפ ןוא שטנעמ ןקידלושמוא ןא ןלאפאב .ךאז

 .םזיראבראב רעטושפ זיא ,ךיא גאז

 םאװ ,ןטאדלאס יד .ןפלאהעג קיגײװ ץנאג רעבא טאה םאד

 ןעמוקאב ןבאה ,קאילאפ א ראפ טכארטאב הליחתכל ךימ ןבאה

 רימ טרעפטנע ״סעקישטרעלאה״ יד ןופ רענײא ןוא ,תוקפס

 טשינ באה ךיא .דישז א ךיוא ךאד וטסיב יוזא ביוא״ :ךײלג

 — ״ןדײ א ראפ ןלעטשנײא ךיז לאז קאילאפ א זא ,ןעזעג

 .סעקאלוק עקםטאדלאם ןופ פעלק ןיוש ריפשרעד ךיא ןוא

 טאה רענײק ,ןענאטשעג זיא ןשטנעמ טימ למעזעג םיורג א

 .ףליהוצ ןעמוק טגאװעג טשינ

 ךיא באה ןטאדלאם עשיראבראב יד טימ לגנארעג םעד ןיא

 ןסײרוצםיורא ןוא ןעװעטאר וצ ןײלא ןזיװאב ןגעװטסעדנופ

 .דײ ןטקיזמעצ םעד

 רעד טימ ןרהא ןלעג םענעגאלשעצ םעד ןעמונעג באה ךיא

 םיא ׳ןדנוװ עקידנפירט־טולב ןוא דראב רענעםירעגסיוא

 ןוא םינפ סאד טרישזאדנאבמורא. ,רעטקאד א וצ טריפעג

 .גוצ ןקידנעמוקנא ןזיב טראװעג

 ל׳השמ טכוזעג רימ ןבאה ,גוצ ןפיוא ףיורא ןענעז רימ ןעװ

 א טימ קידנציז ׳לקניװ א ןיא ןענופעג םיא ןבאה רימ .ס׳חנ

 .םינפ םענעדנובראפ

 ׳ידאצמה א ףיוא ןלאפעג דלאב — רע טגאז — ןיב ךיא —

 באה ,״סעקישטרעלאה״ יד ןופ ןרעװ וצ טריקאטא טשינ ידכ

 טאה ,ךיא בײלג ,סאד ןוא ,םיגפ םאד טרישזאדנאבראפ ךיא

 .טעװעטארעג ךימ

 ןענעז רעצרעה עקידנפאלק ןוא רעטימעג עקיאורמוא טימ

 ןוא עכעלנײפ ,לקניװ ןטקורראפ א ןיא ןסעזעג ײרד רימ

 רענײא ןדערוצםיורא. טראװ א טגאװעג טשינ ,ענעגאלשרעד

 .שזדאל ןײק ןעמוקעגנא ןענעז רימ זיב ,ןטײװצ םוצ
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 יד ןעװ ׳ןרעװ טרעסעבראפ ןאק הכרעמ עלאיצאס רעײז *

 ־לופס״ יד ןציטש ןוא ןדײ ןופ ןצענערגפא ךיז ןלעװ םירעיופ ךיז ןבאה טפאשרעה רעשיליופ רעד ןופ ןראי רע־20 יד ןיא

 ןופ קוםפ םעד ןײז־םײקמ ןוא (ןוױטארעפאאק ערעײז) ״םעק א ךאנ ןעמאװש יװ ןסקאװעג ןוא טלקיװטנא ןעײטראפ יד

 סאד — (ענעגײא ײב ןפיוק) ״עיאװם אפ אגעװס אד יאװם״ ץלא ןעניפעג וצ טכוזעג טאה ײטראפ עשיליופ עדעי .ןגער

 רעד זיא ראנ טשינ .ןענאטשראפ טנכײצעגסיוא עלא ןבאד .״ןצעיװ״ עטפא ןפורעג קעװצ םעד ראפ ןוא רעגנעהנא רעמ

 ןלאפ עםיװעג ןיא ןגעלפ׳ס ראנ ׳ןראװעג טרעטשעצ דיראי עשײוג ענײלק אזא טגאמראפ טאה םאװ ׳קינלעימכ ךיוא

 .ןעגנוריםאפ עשיגארט ןעמוקראפ .ןעײטראפ יד ןופ ןטיטעפא יד טצײרעג טאה גנורעקלעפאב

 ןגעלפ סאװ ׳ןראטאטיגא ןוא רעכאמ־לובליב יד ץוחא ׳םײוג־ספראד יד ןופ ןסאמ ערעםערג ןכײרגרעד וצ ידכב

 קינלעימכ ןיא ןדײ ןבאה ׳טעטש ערעדנא ןופ ןעמוקנײרא יד ןופ געט יד ןיא ןטערטפיוא םרענדער־ײטראפ יד ןגעלפ

 ןעמאנ ןײז ׳לארשי אנוש םענעגײא ןא ״םרעײז״ טגאמראפ רעצנאג רעד זיא ׳קיטשרענאד ׳גאט־דיראי א ןיא .ןדיראי

 .אדבארג ןאפ ןעװעג זיא ןזא םירעיופ ןםאמ ׳רענעגעװ טימ ןראװעג טליפעגנא קראמ

 א ןופ ראטקעריד א ןעװעג זיא ןײלא אדבארג ןאפ רעד ןיא טאטש ןופ ךעלסעג עלא טעמכ ןכוזאב ןגעלפ סעטרעיופ

 טימ ׳ערטיכ ׳יוג ״רעגולק״ ץנאג א ןעװעג זיא רע .״עקלופס״ םעראלאטס ןוא םרעטםוש ׳סרעדײנש ׳תוכאלמ־ילעב עמערא

 םגה .טמײלעג ןעװעג טשינ זיא גנוצ ןײז ׳סקופ א ןופ ןגיוא עטםמערא יד ןוא קראמ ןיא טלעטשעגםיורא ךיז ןבאה

 טשינ םאד םיא טאה ׳ןדײ טימ םירחסמ טריפעג טאה רע טקנופ טא זיא ...״הרוחם עקידכעבענ״ רעײז סענאגארטס

 ־יטנא עקיטפיג ןטלאה ןוא עיצאטיגא ןריפ וצ ןטלאהעגפא ףױא יװ טקוקעגםיורא ןבאה ןדײ עלא ןעװ ׳גאט םעד ןיא

 .סעדער עשידײ ־וצנײרא ןוא ןױדפ ןגירקוצנײרא ׳תורוחם ןזײלוצפא ןחישמ

 גאט־רעמוז ןקידקיטנוז ןסײה א. ןיא ׳ראי ןט־24 םעד ןיא ראפ םעפע ןראפשפא עקאט ןוא זיוה ןיא תבש םעד ןעגנערב

 א ןעמוקעגפארא זיא׳ס זא ׳ןראװעג טנאקאב טאטש ןיא זיא יד ןגארטעצ טלאמעד ךיז ןבאה — הםנרפ ךאװ רעצנאג א

 גאטײב רעגײז א ײרד ןטערטפיוא ףראד ׳רענדער רעשיליופ יד ףיוא ןענאטשעג ןענעז םאװ ׳סרענדער יד ןופ תולוק

 ןבאה׳ם .״עפאש רעקצאשזארטם״ רעד ןיא עדער א טימ טימ טשרעוצ ׳םײוג יד טרעטנומעג ןוא סנגאװ עשירעױפ

 םירעיופ ןוא סענאגילוכ עשיטאטש ןעמארטשנײרא ןעמונעג רעטימעג יד ןעװ ׳רעטעפש ןוא ׳דײר עקידיצירקאל עםיז

 זיא׳ס ׳ןראװעג טליפעגנא זיא לאז רעד .רעפרעד יד ןופ .״ןדײ״ עמעט רעד וצ רעבירא ׳טמעראו־עצ ךיז ןבאה

 .ןעמעטא וצ ןראװעג רעװש שממ זיא׳ם ׳גנארדעג אזא ןראװעג רעד ןיא ןענאטשראפ םאװ קינײװ ׳תמא ׳ןבאה םירעיופ יד

 .טצײרעג טושפ טאה טײקירעגײנ יד .ןיהא ןגיוצעג טאה ךימ וצ רעבירא רעבא זיא רענדער רעד ןעװ .קיטילאפ־דנאל

 ןעמונראפ ׳קינײװעניא חוכ טימ ךיז ןםירעגגײרא ךיא בא׳ד ןוא ׳ןדײ קידלוש ןענעז עילאד רערעװש רעײז ןיא זא. ׳ןדײ

 םירמושה דודג ןופ הגהנה
 עטיא ,עפאמ עשטהרש ,(טנאקאבמוא) :םטכער ןעײטש םע .עקצירז פהרבא הלאװגנאל עשטלאפ ,אקנעשטױ עשטלעה :םטכער ןום ןציז
 לסעפ ׳שטיװאמארבא רתסא ,ןאמטוג םהרבא ,יקצירז םײח ,יקסײגוב ׳ןאמדײז עשטהרש ׳רעקוצרענאק עקלארשי ,דלאגנײפ לדױ ,יקםװעשטניפ

 •קעראט
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 טעװ גנולמאזראפ יד זיב טראװעג ׳םײוג יד ןשיוװז ץאלפ א

 .ןרעװ טנםעעג

 ןאפ ןזיװאב רעטשרע רעד ךיז טאה ענובידט רעד ףיוא

 רעבײרש רעד ,רעםערפךדײ רעקידהשקשינ א ׳יקםיאמאז

 רעד ןעמוקעגנײרא זיא םיא ךאנ דלאב .טארטסיגאמ ןיא

 .ץיפש ןיא חלג א טימ םױדיזערפ

 ןעמ טאה ׳טרדםעגנײא ךיז טאה שיט־םױדיזערפ רעד ןעװ

 ״יצנאשטינדאװשזפ״ ןײז טעװ יקםיאמאז ןאפ רעד זא ,ןדלאמעג

 .(רעציזראם)

 טלעטשעגראפ ןוא ״ץעיװ״ םעד טנפעעג טאה יקסיאמאז ןאפ

 קידנעמוקוצ .ױג רעטסעם ,רעקיד א .רענדער םעד ,טםאג םעד

 .ןדער ןעמונעג ןוא טמלצעגרעביא ךיז רע טאה ,טיפלופ םוצ

 רע טאה ךארפש רעכעלמיטסקלאפ רעקיסילפ ןײז טימ

 .לאז ןצנאג םעד טשרעהאב לאטנעמאמ

 ראטאטיגא ןא זיא חלג רעד זא ,טנעקרעד דלאב באה ךיא

 טאקיאב ןשיליופ ןופ רעטאפ רעד — רדח סיקםװאמד ןופ

 •ןדײ ןגעק

 ףראד קלאפ עשיליופ סאד זא ,טרעלקעגפױא טאה רע

 ,ןדײ יד ,ײז ליױו ,ןדײ ןגעק טאקיאב םעד קראטש ןטלאה

 עסיורג א רעבירעד זיא ןדײ ײב ןפיוק ,תוסנרפ ענײז וצ ןעמעג

 ןגײז ,ןובשח םמענעי ףיוא ןבעל ,ןטיזאראפ ןענעז ןדײ .דניז

 טלעװ רעד ןיא קלאפ םוש ןײק ןוא ,ערעדנא ןופ טולב סאד

 .ןדלוד טשינ ײז ראט

 ךיא באה ,דײר ענײז ןופ רעקאלפפיוא םעד קידגרעהוצ

 ןיא ןקיטש ןוא ןגרעװ ןביוהעגנא ךימ טלאװ׳ם יװ ׳טליפעג

 ...זדלאה

 ־סיוא ןזיװאב טאטש ןיא ךיז ןבאה םורא געט ראפ א ןיא

 רעטמיראב קירעיורט רעד זא ,טנעװ יד ףיוא ןשיפא עטפעלקעג

 ,טאטש ןיא טמוק ׳םירעטנאמ ׳םײם ןשיליופ ןופ טאטופעד

 ײב ׳ץאלפ ןפיוא ,רעגײז א 12 קיטנוז עדער א ןטלאה טעװ

 ךאג סיורא ןעײג רעפרעד יד ןופ םײוג יד תעב ׳עכריק רעד

 .עסעמ רעקילײה רעד

 ןלאװ יד תעב ׳טײצ רענײז ןיא זיא סירעטנאמ רעבלעז רעד

 ײטראפ-םירעױפ רעד דצמ ןראװעג ןבילקעגםיוא םײס םוצ

 ןײז טרעדנעעג רע טאה רעטעפש .טאיװאפ רעװעכאמ ןופ

 ,״סעקעדנע״ יד וצ רעבירא זיא ןוא גגולעטש עשיטילאפ

 זיא רע .ןליופ ןיא ײטראפ עשיטימעםיטנא עטםערג יד

 םײם ןיא זיא רע סאװ ׳טימרעד ןעװעג טנאקאב טלאמאד

 .ןגאלשעצ קיטולב םיא ןוא ןיקצולירפ חנ ןלאפאב

 עשיליופ ׳טםעג טאהעג טײצ וצ טײצ ןופ טאה קינלעימכ

 עבעלטנפע ףיוא ןטארטעגםיורא ןענעז עכלעװ ,ןטאטופעד־םײס

 יורטוצ םעד ןעניװעג קידנליװ ׳ײז ןופ רעדעי .ןעגנולמאזראפ

 .האנש־ןדײ ןופ ןעװעג ײרפ טשינ לאמנײ? זיא ,ןסאכ יד ןופ

 קידנריצאפש •רעקינוז א ׳רענײש א ןעװעג זיא גאט רעד

 זיא רעכלעװ ׳טרענײלק לסאי טימ ראוטארט סנאמשעל ףיוא

 ןבוזאב וצ טגײלעגראפ םיא ךיא באה ,לארשײץרא ןיא טנײה

 טײהגעגעלעג אזא ןסאלשאב ןבאה עדײב רימ .״ץעיװ״ םעד

 ׳ןעזעג רימ ןבאה ׳ץאלפ םוצ קידנעמוקוצ .ןזאלוצכרוד טשינ

 באה זדנוא ןופ תונכשב .רעטרעדנוה ןיא ןעײטש םיױג ױו

 טימ ׳יקםװאפיל ןאפ רעד ןוא סיקםניװילש יד טקרעמאב ךיא

 טבעלעג ןוא טנגעגאב ךעלגעט־גאט ךיז ןבאה ןדײ ןעמעװ

 טפא ץנאג ׳ןעגנואיצאב עכעלטנײ־ט ןיא רעקינײװ רעמ

 .ךאש ןיא טליפשעג

 עכעלטפעשעג ענײז בילוצ ןעװעג זיא ׳יקםװאפיל ןאפ רעד

 רעד ןיא ףיוה ןיא ןקישטרױ ײב .ןדײ טימ ןדנובראפ ׳םינינע

 ־רארגא טימ ץאלפ א ןעמונראפ רע טאה םאג רעצלעק

 ־םניװילש יד טימ ךיז ןבאה רימ .םילכ ערעדנא ןוא ןענישאמ

 .טסירגאב םעראװ ץנאג ןיקסװאפיל טימ ןוא םיק

 ךיז טאה עמראפטאלפ רעטײרגעגוצ־לעיצעפס א ףיוא

 טימ יוג רעקידמשוגמ רעכיוה רעטנעלופראק א ןזיװאב

 .טעלטא ןא יװ ןלוקסומ עקראטש

 ׳ןפור ײז טגעלפ׳מ יװ ׳סענאלוג־טאטש ןוא םירעיופ יד

 טימ טראװעג ןוא עמראפטאלפ רעד םורא טריפורג ךיז ןבאה

 .ןבײהנא לאז רענדער רעד ,דלודעגמוא

 רעשיטימעםיטנא רעד ןוא ןעמונעג טשינ גנאל טאה׳ם

 יעשיטימעםיטנא רעגנאל א ןיא טזאלעצ ךיז טאה טאטופעד

 ןטלאהעג ׳עירעטסיה ןיא ןלאפעגנײרא שממ זיא רע ״דשרד

 ׳ןדײ ףיוא םילובלב עקיטולב טימ טעװעקיפעגנא טקידערפ א

 ןלעטשוצקעװא ןוא םירחום עשידײ ןגעק טאקיאב וצ ןפורעג

 ןגאװ טשינ ןלאז םירעיופ יד ׳ןבעג וצ גנוטכא ידכ ,״ןטעקיפ״

 .טפעשעג שידײ א ןופ לעװש יד ןטערטרעבירא

 ךיוא ךיז סירעטנעמ ןאד טאה טנעמאמ א םענײא ןיא

 זיא םאװ ׳קלאפ ןשיסור םעד ראפ ןעמענוצנא ןביוהעגנא

 טימ ״אנומאק־אדישז״ רעד וצ ןראװעג טפאלקשראפ ךעבענ

 ןיוש ךיז ךיא באה אד .ץיפש רעד ןיא יקצארט דײ םעד

 ־סיוא תוחוכ עלא ענײמ טימ ןוא ןשרעהאב טנעקעג טשינ

 קאילאפ רעד ןוא :סירעטנאמ עינאפ״ :רענדער םוצ ןגירשעג

 טײטש ןוא רעפאש רעד ןעװעג טשינ רע זיא ׳יקסנישזרעשזד

 ןיא וא־עפ־עג רעד ןופ ץיפש ןיא גאט ןקיטנײה ןזיב טשינ רע

 • ? דנאבראפ־ןטעיװאס

 דעטוג ןײמ טנאה רעד ײב ןא ךימ טפאכ טנעמאמ םעד ןיא

 ־טנײרפ יוזא ךיז ןבאה רימ זעמעװ טימ ׳יקסװאפיל ןאפ ,ןכש

 רעצנאג רעד טימ סיוא טײרש רע ןוא טםירגאב רעירפ ךעל

 ,(דײ םעד ןעגגעה) ״נאדישז אגעט שטישעיװאפ״ :,דזגור

 דלאב םיא ןעגנעה) ״וצסיעימ אנ זאראז אג שטישעיװאפ״

 .(טרא ןפיוא

 רבח ןײמ רעבא .למוט א ןביוהעגפיוא לאטנעמאמ ךיז טאה׳ם

 טלאװעג טימ ךימ ׳ןריולראפ טשינ ךיז טאה טרענײלק לםאי

 ׳קידעבעל־טשינ־טיוט־טשינ ׳ןענעז רימ ןוא ןסירעגםיורא

 .ןפאלטנא

 א ,זיוה ןײ־נ ןופ לעװש יד ןטארטעגרעביא באה ךיא ןעװ

 רעבא ׳ןושל סאד ןריולראפ טעמכ קערש ראפ ך׳באה ,רעסאלב

 טפאלק ׳ןגערפ וצ סעפע ןזיװאב ךאנ טאה עטאט ןײמ רעדײא

 !ײצילאפ :ריט ןיא ןעמ

 שעגײא ןדעי טעמכ טאה רעכלעװ ׳עדײמ טנאיצילאפ רעד

 ־עטםאפ אנ״ :רימ וצ ןא ךיז טפור ׳טנאקעג לטעטש ןיא

 .(עיצגאטם־ײצילאפ רעד ןיא) ״!קענור
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 טזומעג באה׳כ ,תונעט םוש ןײק ןפלאהעג טשינ ןבאה׳ס

 •זײג

 טגאדנעמאק רעד ךימ טאה עיצנאטם־ײצילאפ רעד ףיוא

 טסיב ׳ךיז זקערש וצ םאװ אטשינ׳, ־טנגעגאב ךעלפעה ץנאג

 טכילפ רעזדנוא זיולב זיא׳ם .ןכערבראפ ןײק ןעגנאגאכ טשינ

 /׳לאקאטארפ א ןבײרשוצפיוא ןלאפ עכלעזא ןיא

 לאקאטארפ ןטלעטשעגנעמאזוצ םעד טנעײלעגכרוד באה ךיא

 טציא ?טנאדנעמאק רעד רימ טגאז .ןבירשעגרעטנוא ןוא

 ־אטס ןופ זא ׳ןײז ךעלגעמ ץנאג רעבא ןאק׳ס .ײרפ וטסיב

 וצ ךיד גנונעדראראפ א ןעמוקנא לאז קסוב ןיא עװטםאר

 .ןריטםערא

 :ןטנאיצילאפ ײװצ ןזיװאב ךיז ןבאה רעטעפש געט עכעלטע

 ןופ גנונעדראראפ א ןגירקעג ןבאה רימ !ןאמדירפ עינאפ

 .זיוה ןיא ריד ײב עיזיװער א ןכאמ וצ קסוב ןיא עװטסאראטס

 וד יצ זדנוא גאז ׳עיזיװער יד ןריפכרודא ןעײג רימ רעדייא

 םאװ םיױו רעװ .רעכיב ערענאיצולאװער עלאגעלמוא טסאה

 ־נעמאזוצ י רוטארעטיל ערשכ טשינ רעדא רשכ טנײמ ןעמ

 ןוא רעכיב עקיכארפש־רעדנא ןוא עשידײ עלא ןעמונעג

 ײצילאפ יד .קעז עםיורג ײװצ ןיא טקאפעגנײא ׳ןרושארב

 עלא ןבאה רימ ןיא ןוא ןעװעג קםעתמ םעד טימ ךיז טאה

 ןעמוקנא טעװ׳ס רזג אראפ םאװ סײװ רעװ .טרעטיצעג םירביא

 !עװטסאראטס רעד ןופ

 קסוב ןײק ןראװעג טרידעפםקע ןענעז רעכיב קעז ײװצ יד

 ...ײצילאפ רעד ןופ ףעש םוצ ןוא עװטסאראטם רעד וצ

 טבעלעגכרוד ךיא באה העש עדעי עקאט ןוא גאט ןדעי

 עשירפ א טשינ טמוק׳ס יצ ׳טרעטיצעג קידארומ ,קערש

 .ןריטסערא וצ ךימ גנונעדראראפ

 טרידוטשעג עװטםאראטס ןיא ןעמ טאה םישדח ײװצ יװ רעמ

 .רשכ גונעג ןיב ךיא יצ ןעניפעגוצסיוא ידכ ׳רעכיב ענײמ

 קסוב ןופ וױרב א ךיא טלאהרעד ןגראמירפ ןסיװעג א ןיא

 ךימ טרעדאפ׳מ ןכלעװ ןיא ׳עיראלעצנאק םעװטםאראטם ןופ

 .רעכיב ענײמ ןעמענפא ןעמוק וצ ףיוא

 ןעמוקעג ׳םובאטױא םעד ןעמונעג ךיא באה גאט ןבלעז םעד

 ןיוש טגיל טראד .עיראלעצנאק ןיא ןײרא ךײלג ׳קסוב ןײק

 יד ןופ .רימ ןעמ טגאז — ״!ײג ןוא םענ״ .טקאפראפ ץלא

 טאה ײצילאפ יד סאװ ׳ןרושארב ןוא רעכיג טימ קעז ײװצ

 רעקיגײװ ןעמוקאבקירוצ ךיא באה ׳טריקסיפנאק רימ ײב

 .טפלעה א יװ

 ןעגנאגעגםיוא זיא םאד םאװ ׳לזמ טאהעג רעבא באה׳כ

 .רעכיב ענײמ וצ זיולב



 געט עקידבוט־םױ װא עקידעכאװ ויא / פאקשרעה לװיעװ
 (קראיױינ)

 9* ___ ײזי־

 ...הםנרפ ,הסנרפ

 ־טנװא עטעפש יד ןיא ןעמוקעגנא זיא רעדמערפ א ןעװ

 שעד ןטײז עלא ןופ טרעהרעד ןוא ׳ןײרא לטעטש ןיא ןהעש

 טנעקעג ךיז ךײלג רע טאה ,זדנעג ןופ רעדליפעג ןוא למוטעג

 ןשימאנאקע ןא טימ לטעטש א זיא םאד זא ,ןײז־רעשמ

 עסיורג עלא ןיא טקישעצ קינלעימכ עקאט טאה .טראנגײא

 ־סיוא־טעפ רעטנזיוט יד ןיא ךאװ עדעי טעטש עשיליופ

 ןײק טריטראפסקע ןרעדעפ יד ןוא ,ךעלזדנעג עטעשאפעג

 ־פעשאב ןעװעג ןענעז םעילימאפ טרעדנוה ראפ א .דנאלסיוא

 יד ןופ רעמיטנגײא יד ײם .הסנרפ רעקיזאד רעד ײב טקיט

 ןטסאק יד ײס ,עשאפ טימ רעלדנעה יד ײם ״סעינראשאפ״

 טריפעצ ןבאה סאװ םירחוס יד יװ םיטחוש יד ײם ,סרענאמ

 .ןליופ ןיא קרעמ עשיטאטש־םיורג ףיוא הרוחם יד

 גגורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ לאװק־הסנרפ רעטײװצ רעד

 .קיטשרענאד ןדעי ,גאט־קראמ רעד ןעװעג זיא

 ןוא המכשה טימ טנװאדעגפא ןדײ ןבאה גאטראפ ןיוש

 ןוא ךיש ,רעדמעה ןוא ןזיוה טימ ןלעטשעג יד טלעטשעגפיוא

 ׳סעטעמאכ ןוא ןשטײב ,ףאטש־רעדײלק ןוא טנװײל ׳לװיטש

 רעכיט־ליהנײא ןוא ךעלניטפאק עקיבראפ ,םידאפ ןוא ןלערק

 םעד ןיא זיא ,ןצונאב ןעק בוטש עשיפראד א סאװ ץלא —

 ףיוא ןעגנאגעגסיורא ןענײז ערעדנא. .קראמ ןפיוא ןעװעג גאט

 ־עגנײא ןוא ךעלרופ עקידנעמוקנא יד טראװעגפא ,ןגעװ יד

 לײט ןטשרעטנוא םעד ןזאלבעגפיוא ״דאובת לקעז א טלדנאה

 ןפיוק קראמ־דרעפ ןפיוא סיורא ןענײז ערעדנא .תופוע יד ןופ

 סאד זיא גאטימ זיב .דרעפ א רעדא לבלעק א. ״דמהב א

 רעקידלמוט .םירעיופ ןוא ןאפשעג טימ ןראװעג לופ לטעטש

 יעגנופיוקנײא יד ײב ײם ןעגנאגעגנא גאט םעד זיא רחסמ

 יד ןיא סרעדנוזאב ,ןטקודארפ־ספראד יד ןפיוקראפ םײב ײס

 סאד זיא ,קראמ ןכאנ טכאנראפ .הקשמ לזעלג א ײב ןעקנעש

 סאװ ,םירוכיש ןוא האוצ רעשידרעפ טימ ןעװעג לופ לטעטש

 טגירקעג ךיז ןוא ןרופ יד רעטנוא טרעגלאװעג ךיז ןבאה

 .ןראפמײהא טלאװעג ןיוש ןבאה סאװ ,רעבײװ יד טימ

 ־יעשידײ א ןלאפעגםיוא זיא סע ןכלעװ ןיא קיטשרענאד א

 יד זא. ,סעכריק יד ןיא ןפורעגסיוא םיחלג ןבאה ,בוט־םױ

 .ןעמוקראפ טשינ גאט־קראמ ןײק טעװ ךאװ

 קראמ ןכאנ סנגראמוצ

 ־כיוא ןעװעג ןיוש קראמ רעד זיא גאטימכאנ קיטײרפ

 ־יורעצ .למוט ןקיטכענ ןופ ןמיס א ןא ,ץומש ןופ טקינײרעג

 ־תבש־לבקמ ךיז ןטײרג ןוא דאי־ץיװש ןופ ןלײא ןדײ עטלט

 פאקשרעה לװלעװ

 ןדײ ךעלםעג ןוא ןםאג עלא ןופ ךיז ןעיצ טכאנראפ .ןײז־וצ

 ,שרדמה־תיב םוצ תבש ידגב ןיא ןאטעגנא ךעלרעדניק טימ

 תבש ןעלקניפ רעטצנעפ יד ןופ .ךעלביטש־םידיםח רעדא לוש

 ןיא .ןסאלשראפ ןוא טקאהראפ ןענײז רעבלעװעג יד .טכיל

 טימ טקעדעג ןשיט יד .סעטסאבעלאב יד ךיז ןעראפ ןבוטש יד

 .ןײװ־שודיק טימ סעקניפראל עקידלעקניפ ןוא ךעלכעטשיט

 .עילידיא־החפשמ עסיורג ןײא זיא לטעטש עצנאג סאד

 טרא ריא ןוא ײבראפ זיא טײקטהגאדראפ עקידעכאװ יד

 .טײקנביוהרעד עכעלטימעג ןעמונראפ טאה

 טימ קיטשרענאד טזיורב םאװ ץאלפ־קראמ רעבלעז רעד

 ־טריניפאר עשירחום ןוא טעטיזעװרענ ,עיגרענע,ןוא טעפמיא

 ־ריצאפש א ןיא טלדנאװראפ סטכאנ־וצ־קיטײרפ טרעװ ,טײק

 ןעמוק ערעטלע .ףיונוצ ךיז ןעמוק ערעטלע ןוא טנגױ .ץאלפ

 םעײנ־טלעװ ןגעװ ןסעומש ,עקטאילפ א ןרעה רעדא ןלײצרעד

 טפערט טנגױ .םינינע עשימײה חוכמ ןריטוקסיד םתס רעדא

 .טרילפ א ףיוא ךיז

 ןטײצ ערעװש ןיא

 טאה גירק ןטשרע ןופ טכאמ־עיצאפוקא עשיכײרטסע יד

 ךרוד עיצאזיראטאמ עטשרע יד לטעטש ןיא טכארבעגנײרא

 ־ײבראפ זיא סע רעכלעװ ךרוד עיצאטם־ןאב א ןלעטשפיוא

 ־עשזדנעס ךרוד װעשאטס זיב װאיעשזדנעי ןופ גוצ א ןראפעג

 .רעקידנראפכרודא רעד ןופ ףײפ רעד .קינלעימכ ןוא ץיװ

 טעפש יװ לטעטש םאד טנאמרעד גאט ןדעי טאה ״עקיעלאק״

 .זיא׳ס

 יד טרעגרעראפ רעבא ךיז טאה טײצ רעבלעז רעד ןיא

 רעד רעביא לארטנאק עטריפעגנײא יד .עגאל עשימאנאקע

 .לטעטש עכײר טשינ םאד טכאמעג רעמערא טאה טפאשטריװ

 עשראװ ןוא שזדאל ןײק ןראפ טנעקעג טשינ רעמ טאה׳מ

 ןרעדנאװוצסױא ןטײקכעלגעמ יד ךיוא .טעברא ןוא רחםמ ראפ

 זיא לטעטש םאד ןוא ,ןעװעג טשינ רעמ ןענײז םיל רבעמ

 עשיסור יד ןופ ןדײ ענעבירטראפ ׳עזאלמײה טימ ןראװעג ליפ

 .ןטיבעג־ץענערג

 ןוא טראװעג ןעמ טאה ,סיורג ןעװעג זיא טיונ ןוא תוקחד

 ,גירק ןופ ףום ןלענש א ףיוא טפאהעג
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 טכאמ יד .לטעטש ןיא דיז טײרפשראפ םופיט .1916 גנילירפ

 ־מאזראפ עכעלטנפע עלא טםילש ׳ןעלטימ־טכיזראפ ןא טמענ

 ־םידיסח ןוא לוש ׳שרדמ־תיב םעד ךיוא ײז ןשיװצ ׳רעטרע

 ׳ןםעגראפ ןרעװ תוגאד עלא ׳תועובש ןא טקור םע .ךעלביטש

 ? בוט־םױ ןענעװאד ןעמ טעװ וװ ־ טגראז לטעטש׳כ

 ףיוא רוביצב ןענעװאד וצ טביולרעד טרעװ ןתולדתשה ךאנ

 ץאלפ רעטרעיומעגמורא רעקיצנײא רעד .ץאלפ םענעפא ןא

 דעטעמאליק רעפאנק א ׳געװ רעװאלדיש ןפיוא ךיז טניפעג

 א ןיא טלדנאװראפ טרעװ ״עינראשטפאנ״ יד .לטעטש ןופ

 ןצנאג ןופ ןדײ ןיהא ןלײא ירפרעדניא תועובש .הליפת־םוקמ

 .״בוט־םױ טוג״ ןכעלײרפ א טימ ךיז טםירגאב ןעמ ׳לטעטש

 א ךיז טניפעג ןבענרעד .ןדירפוצ ןענײז ״םעקינהרבח עסײװ״

 געװ רעקידנקעמש־ןירג א ןוא ךײט רעד ,״עקנאל״ עקידתובחר

 !שודיח רעטיול !הײחמ א. —

 ןענעװאד םע .ןשיט טלעטשעגקעװא ןענעז ץאלפ־טפאנ ןפיוא

 ןינמ ןופ טפיול גראװגנײ טפיטשעצ .םיגינמ עבעלטע ןעמאזוצ

 ןיא טפול רעד ןיא פא טגנילק ןוגינ־תומדקא רעד .ןינמ וצ

 יד רעביא טײקשירפ רעקידהרות־ןתמ טימ ךיז טגארטעצ

 .טימ ןעגניז רעמײב יד ףיוא ךעלעגײפ יד .רעדלעפ עקימורא

 ןעמונעגנעמאזוצ םײהעג ןיא ךיז ןעמ טאה בירעמ־החנמ וצ

 רעד ףיוא קירעיורט ןראװעג זיא רעדיװ ןוא ׳םינינמ־זיוה ןיא

 ןיא 1916 תועובש ׳ןעװעג בוט־םױ רעטרעטשראפ א .המשנ

 .קינלעימכ

 לטעטש ןיא ראלקלאפ

 ץיא טשינ ףיזכ מפײז

 ןעװ ׳הכאלמ־לעב א ײב ץטעבעג ןעמ טאה — ךײא טשינ ךימ טפײז*

 לאז רע זא ׳ןגאז וצ טנײמעג טאה םאד ♦טעברא ןבעגעג םיא טאה ןעמ

 סע יװ ,ןפײזנײא טשינ לאז רע ,טעברא יד ןגײלפא ןוא ןפעלש טשיג

 ןבאה גאט־דיראי א ןיא ״םירעיופ יד טימ רעריזירפ רעקינלעימכ יד ןעוט

 ערעדנא ןוא גרעבנעשאמ ןופ סעינרעיזירפ יד טליפעגנא טײלספראד יד

 ״קידלודעגמוא ןראװעג זיא רעיופ א ןעװ .ןריזאר ןוא ןרעש וצ ךיז ידכ

 רעד טגעלפ ,ןפיולטנא טלאװעג ןוא ײר ןײז ףיוא ןטראװ טלאװעג טשינ

 םעד טפײזעגנײא טוג רענעי טאה ,לגגײגרעל םוצ ןאט קנוװ א רערעש

 :רעכיז ןעװעג םיא טימ ןיוש ןעמ זיא ןאד טשרע .םינפ סאד רעיופ

 ♦ןפיולטנא טשינ ןיוש רע טעװ ,טפײזעגנײא זיא רע

 ?ראי ץנאג א ףעלעגײפ יד טזײפש רעװ

 סנײז ןום ׳ףכאמ־ךײר״ סאד ןראװעג ןםערעד זיא הכאלמ־לעב א ןעװ

 ״הנוק םעד ♦םיא קגאד א ראנ זא ,טנײמ־עג טאה רענעי ןעװ ״׳הנוק א

 ןײז טלעטשעג הכאלמ־לעב רעד טאה הניזעגזיוה ןײז סנרפמ רע זיא

 יד וצ ןפראװ ןשטנעמ ,ךײא טעב׳כ״ :הלאש אזא ״רעבעגטיורב״

 רעלעגײם יד טזײפש רעװ ״דריש תבש םוא זיולב ךעלעזײרב ךעלעגײפ

 ״? ראי ץנאג א

 ןעמעמצנא מנאה רעד טימ זאנ יד
 עטקיטראפעגסײא ןא ןבעגעגפא טאה ״ראנאב ,טסיפארגאטאפ רעד ןעװ

 ןוא טנאה ןיא דליב סאד ןעמענ רע טגעלפ ״טנעילק א וצ עיסארגאטאפ

 :רעטרעװ יד טא טימ סע ןביול

 טנאה רעד טימ זאג יד .טקאטעגסייא יװ םינפ סאד ,ןײא ךיז טקוק״

 .״ןעמענוצנא

 הנותח עשידיננ עמײרב א

 ־עשראמ היבום טאה טרעדגוהראי ןטנצנײנ םענופ לטרעפ ןטצעל םעד

 עשידײ ףיוא טםעג ןוא םינתוחמ ״דלכ־ןתח טכאמעג ךעלײרפ (ןחדב) קיל

 ־רעטגוא ןײז .ךעלטעטש עקימורא יד ןיא ןוא קינלעימכ ןיא תונותח

 סאװ ,ךעלהשעמ עקיםאפש יד ןופ ןענאטשאב זיא םארגארפ־סגנוטלאה

 ןיא ענעריובעג א ״רעטומ ןײמ ןופ ןלײצרעדכאנ טרעהעג באה ךיא

 :קינלעימכ ןבענ װעלדיש

 ! טסעג עבושח ״םינתוחמ ״דלכ־ןתח״

 .הנותח רעשידיגנ רעטײרב א ןופ ןלײצרעד ךײא ךיא לעװ טצעי

 םקעז ןעמוגעג ןבאה הדועס־הגותח רעד וצ ןעגנוטײראבוצ יד זיולב

 יעמ טאה שיפ יד ןרעסעפ וצ ףיוא : ראפ ךײא טלעטש .טײצ םישדה

 ןעמ טאה סעינרעבוג עכעלטע ןופ ״רעפעפ טימ ןאגאװ־ןאב א טצוגראפ

 שײלפ סאד ידכ .הדועם רעך ראפ רעבלעק ןוא ןסקא ,יק ןבירטעגפיוגיצ

 סאד .ץלאז ןעגאגאװ־ןאב קילדגעצ א טצונראפ ןעמ טאה ,ןצלאזוצםיוא

 .רעדלעװ עכעלטע טקאהעגסיוא ןעמ טאה ןטארבוצפא ןוא ןכאקוצפא ץלא

 .םיגתיחמ יד ךיז ןבאה ״דדועס־הנותח רעד וצ ןעמוקעג זיא םע זא ןוא

 טשינ רעיש רעגנוה ראפ םירמז־ילכ ןוא םישמש ,םינחדב ,בינכדש

 .רעגניפ יד ןסיבעגפא

 ןוא ,טײטש טלעװ יד טניז״ :ןבעל יוזא ןעמ לאז ,עלא ריא ןוא ךיא

 .״ןעװעג טשינ הגותח אזא ךאנ זיא ,קינלעימכ ריא טימ ןעמאזוצ

 (יקסװאקירםעיפ לבײל ןופ טלמאזעג)



 לטעטש ןיא הנותח א / סקופ הנח
 (הװקת־חתפ)

 לטעטש־סטרובעג ןײמ באה ךיא טניז קעודא ןראי ליפ ןיוש

 עכעלײרפ ןענאמרעד ךיז וװרפ דיא .טזאלראפ קינלעימכ

 לטעטש ןיא זדגוא ײב ןעגגומיטש עקידבוט־םױ ןוא ןטנעמאמ

 ךיז ןלעטש ןעקנאדעג ענײמ •ןראי־טנגױ עטםעירפ ענײמ ןופ

 ןעװ ׳קירוצ ןראי רעקילדנעצ ליפ טימ טײצ רעד ףיוא פא

 עלא ײב טרינימאד טאה ןבעל עזעיגילער עגנערטש םאד

 יד זיא טײצ רענעי ןיא .ןטכיש עלא ןופ תוחפשמ עשידײ

 יד ןפאשעג טאה יז ׳רבד םש א ןזעװעג לטעטש ןיא הנותח

 זיא החפשמ רעד ןופ החמש יד .גנומיטש עכעלײרפ עתמא

 טאה ןבײהעגנא .טײרפעגטימ ךיז ןבאה עלא ׳עםיורג א.ןעװעג

 טימ ןבאה םינכדש יד יװ םעד ךאנ .״טראװ״ א טימ ךיז םע

 יד ךיז ןבאה ׳הלכ א טימ ןתח א ןזעװעג גװזמ ימ סיורג

 .םיאנת יד ראפ ״טראװ״ א טכאמעג ןוא ןפארטעג םינתוחמ

 ןעמוקעגכרוד ןיוש זיא ןעמ ׳טפאלקעג ןיוש טאה ץלא ןעװ

 כימ טעװארפעג ןעמ טאה ׳תונתמ־הלכ־ןתח ןוא ןדנ ןטימ

 ןמז םעד טמיטשאב ריוא טאה ןעמ ןעװ ׳םיאנת יד ההמש

 ןיוש הלכ־ןתח ןבאה ׳הנותח ןמז םעד ןסעומשפא ןכאנ .הנותה

 הלכ יד זיא טרפב ׳ןײלא טכאנײב ןײג טראטעג טשינ רעמ

 ־ײלגאב ךרוד טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא ןראװעג ןטיהעגפא

 ףיוקנײא םוצ .״עװארפיװ״ יד ןטײרג ןביוהעגנא טאה ןעמ .םרעט

 עכלעװ סעטתנתוחמ ןוא םינתוחמ יד טלמאזעגנײא ךיז ןבאה

 ןיפ ןעװעג טשינ זיא ״עװארפיװ״ יד ןעװ ׳טזגורבעג ךיז ןבאה

 ןזעװעג ןיוש ןענעז תורוחס יד ןעװ .םנדײז ןוא סאלטא עםאפ

 (לירז קיציא) לאירזע קיציא טכארבעג ןעמ טאה ׳בוטש ןיא

 עכלעװ ׳רעדײנש ןורהא ״ןשיריבג״ םעד רעדא ׳רעדײנש םעד

 .דעײטשסיוא םעד טײנעג הלכ רעד ײב בוטש רעד ןיא ןבאה

 וצ טײרגעג ךיז םלוע רעד טאה גנומיטש רעכעלײרפ א ןיא

 .הנותח רעד

 הרש ןיכעק יד ןעמוקעג זיא הנותח רעד ראפ ןכאװ ײװצ

 ןכאק וצ םאװ ■טאר א ףיוא שמש לרעב ןוא קילעבאפ

 עטתנתוחמ יד טאה ףוס םוצ .טײצכאה רעד וצ ןקאב ןוא

 ןסעגראפ טשינ ןלאז ײז ׳סרעכאק יד טגאזעגנא גנערטש

 ־החפשמ ןײא ביוא לײװ ׳רעדניק־החפשמ יד ראפ ״ךעלכעלאפ״

 זג־רב ןרעטלע יד ןענעז ׳ןעמוקאב טשיג םעכלעזא טאה דניק

 .ןעמוקעג טשינ הנותח רעד וצ ןוא ןראװעג

 ןזיװאב ךיז טאה הנותח רעד ןופ ךיז ןרעטנעגרעד ןטימ

 וצ ןטראק־הנותח יד ןעמונעג ןוא שמש השמ רעמאל רעד

 ןבאה ןירעקלאפ יד טימ הוח עלײב .טאטש ןיא ןלײטראפ

 םעד טאה ןעמ ןעמעװ ׳ןעמענ יד הלכ רעד ײב ןעמונעגפיוא

 ןענעײל טנאקעג טשינ טאה הוח עלײב .ךעלדנימ ןטעב וצ דובכ

 ןקידנצנעלג א. טאהעג ראפרעד רעבא טאה יז •ןבײרש ןוא

 לעד ןום גאט ןיא טקידנעראפ טעברא ריא טאה ןוא ןורכז

 ךיוא ךיז טאה גאט םעד ןיא .״סנקעדאב״ ןראפ ץרוק ׳הנותח

 שמש לרעב ןוא ןעגנאטש־הפוח יד טימ שמש השמ ןזיװאב

 גנוניוװ רעד ןיא ןעמוקעגראפ זיא הנותח יד .רעװראס רעד

 טלעטשעגקעײא זיא לקניװ א ןיא .החפשמ ם׳הלכ רעד ןופ

 םאװ ׳סנירג טימ טקעדאב ׳ליטש ענעשולפ עפיט א ןראװעג

 .גאט־הפוח ןיא הלכ רעד ראפ ץאלפ־דובכ סלא טנידעג טאה

 א טימ דײלק־הפוח םײװ א ןיא ןאטעגנא ןסעזעג זיא הלכ יד

 טאה גנילצולפ .ךעלדײמ־הלכ ןוא ןעיורפ ריא םורא ןוא ׳ןאלעװ

 טליפש״ ־ קילאשראמ לםאי ןחדב ןופ םיטש יד טרעהרעד ךיז

 רערעײט רעד ראפ ׳העש רעקידלזמ א ןיא ׳םיראמזעלק ףיוא

 ןוא עלמהרבא ׳״לגעמ לגיק״ ענאס ןוא ...״ןידה םױ ריא ןיא הלכ

 ־םיראמזעלק רעקינלעימכ עטנאקאב יד ׳קיופ רעד טימ עטנ

 ןיא טכליהעגפא טאה סע זא ׳טליפשעגפיוא ןבאה עלעפאק

 יד ןיא ןרערט טימ ןבאה רעביױו יד .סאג רעצנאג רעד

 ־ טרעהרעד ןעמ טאה סנקעדאב ןכאנ .הלכ יד טײלגאב ןגיוא

 עמםטנעאנ יד ןזיװאב ךיז ןבאה סע ןוא ...״סרעריפרעטנוא״

 טריפעג טאה׳מ .דצ םנתח ןופ ןוא דצ ס׳הלכ רעד ןופ

 טאה םע וװ ׳הפיח רעד וצ הלכ רעד טימ ןתח םעד

 ןאמלים קחצי םהרבא ׳ר ברה ׳בר רעד טראװעג ןיוש

 טגאז בר רעד .שדוק־ילכ ערעדנא ןוא לקעי ׳ר ןזח רעד ׳ל״ז

 םע ןוא ...״תשדוקמ תא ירה״ םעד ןתח רעד ןוא תוכרב יד

 .שדקמה תיב ןברוחל רכז ׳םוכ ןופ ןכערבעצ סאד ךיז טרעהרעד

 ־איצידארט ןוא ןװאבראקס םעד םיראמזעלק יד ןא ןביוה ןאד

 ןוא הלכ ׳ןתח בומ לזמ ...״בוט לזמ הלכ ןתח״ ןוגינ לענ

 רעבײװ ׳ןשיט יד םורא ךיז טצעז םלוע רעד .םינתוחמ

 שמש לרעב רעװראם רעד .רעדנוזאב רענעמ ןוא רעדנוזאב

 עלעפעל ןײלק א טימ ןוא טיורבםימאק טימ ךעקעל טלײט

 טוט עבלעז םאד .סטכאמעגנײא ןײרא ליומ ןיא ןדעי רע טיג

 .ןעיורפ יד ײב ןירעלײט יד

 םידדצ יד ןבאה הפוח רעד ראפ זא ׳טריסאפ טאה לאמ ליפ

 ןטלאהעג טשינ ןבאה םינתוחמ יד .ןעמוקכרוד טנאקעג טשינ

 ךיז ןבאה םע .װ״זאא טסעק ׳ןדנ םעד עגוגב ןגאזוצ ערעײז

 ןהעש ליפ טרעיודעג ןבאה עכלעװ ׳ןעײרעגירק ןביוהעגנא

 ךיוא טאה סע .ןײגעצ ןביוהעגנא ךיז טאה םלוע רעד ןוא

 םיאנת עטמיטשאב יד ןײז םײקמ טשיג בילוצ זא. ׳טריסאפ

 תשובב זיא הלכ יד ןוא ׳הפוח רעד וצ ןעגנאגעג טשינ ןעמ זיא

 .ןעגנאגעצ ךיז זיא םלוע רעד ןוא ןרעטלע יד וצ קעװא םינפ

 דאפ םינתוחמ יד ןום ךיז ןגירק סאד זא ׳טגאזעג טאה ןעמ

 •קלאפראם ןום ןבעלנעמאזוצ ןטוג ןראפ הלוגס א זיא הפוח רעד

 ןוא ײנש רעד ןעװ ׳טכענ־רעטניװ יד ןיא טריסאפ טאה םע
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 טימ טריפעג ןתח םעד ןעמ טאה ׳סיורג ןעװעג זיא טסארפ

 א ןיא ןוא עטאפאק רענעםאלטא ןא ןיא ןגיוא עטלעטשראפ

 הפיח רעד רעטנוא טראװעג ןוא לוש רעד וצ לטיק ןסייװ

 ןוא ןעמוק וצ טמיוזעג ךיז טאה עכלעװ ׳הלכ רעד ףיוא

 ןליוק ןפראװעג םעזובאל ןוא ןעגנײ עליוװ יד ןבאה לײװרעד

 ןסעזעג ןענעז הלכ־ןתח ןעװ ׳הפוח רעד ךאנ .ןתח םעד ײנש

 ןבאה ׳העש 24 ןופ תינעת א ךאנ ׳ךיױ רענעדלאג רעד ײב

 דעד .גוױז רעטוג א תמאב ׳ןעקנוװעגרעביא ךיז טםעג יד

 ןוא םינתוחמ ןוא הלכ־ןתח ראפ םײחל ןעקנורטעג טאה םלוע

 ןטימ טכאמעג ךעלײרפ טאה קילאשראמ לסאי ׳ר ןחדב רעד

 טשינ לאז רע ׳ןעמהרבא וצ טגאזעג טאה טאג״ :ןומזפ

 ״...געװ ןכײלג ןיא ץיג לאז רע ראנ ...ןעמאל וצ ןגעװרעד

 ןוא דימ ןעװעג ןיוש זיא םלוע רעד ןעװ ׳טכאנײב טעפש

 ץפ קנאשעג־השרד״ :ןפורעגסױא ןחדב רעד טאה ׳רוכיש

 ׳השמ ׳ר ןדײז ןופ סרעטכײל ענרעבליז ראפ א — דצ םנתח

 קנאשעג־השרד .װ״זאא םײח ׳ר רעטעפ ןופ לסקיב־םימשב א

 טאה ןעמ .רעסעמ־שדוק־תבש א — דצ ס׳הלכ רעד ןופ

 ׳לפעל ׳לפאג ׳ךעלרעכעב־שודיק ־ןטײז עלא ןופ ןגארטעג

 ףוס םוצ ןוא רעכעב־איבנה והילא ענרעבליז ׳ןצאט ׳רעסעמ

 םינתוחמ ׳הלכ־ןתח ןופ לצנעט־הװצמ םאד ןביוהעגנא ךיז טאה

 ןפנארב ןוא ךאקעל טימ טאה ןתוחמ רעד .םיבורק ןוא

 ןטלאהעג טאה הלכ יד .הלכ רעד טימ ץנאט םוצ טנדאלעגנײא

 טאה ץיפש ןטײװצ םײב ןוא עלײשטאפ ריא ןופ ץיפש ץיא ײב

 .םיבורק ערעדנא רעדא ןתוחמ רעד ןטלאהעג

 רעד ןיא טעפש ראג ןיוש ׳גנומיטש רענעביוהעג א ןיא

 ןענעז ׳ןײגליוװ טזאלעג ךאנ ךיז טאה םלוע רעד ןעוז ׳טכאנ

 ןיא דימ ׳סגאטראפ החױמ רדח ןיא ,ןדנוװשראם הלכ־ןתח

 .ןעגנאגעצ ךיז םלוע רעד זיא ןםאלשראמ

 ןראװעג ןריובעג ןענעז םע יוזא יװ זיא לטיפאק לעיצעפם א

 .ןעמונעגפא רעדניק יד ןבאה סמאבײה יד ױזא יװ ׳רעדניק

 ־הלכ גנױ א ןזעװעג ןיב ךיא ןעװ ׳ןטײצ ענעי קנעדעג ךיא

 ןיראטעפניק א זא .פעצ עצראװש ׳עגנאל ײװצ טימ ׳לדײמ

 טעב םוצ ןפורעג ךימ ןעמ טאה ׳דניק וצ ןעגנאגעג רעװש זיא

 םאד ןוא פעצ יד ןטכאלפעגפיוא רימ טאה ןעמ ׳יורפ רעד ןופ

 רעהכאנ הניק םאד ןבאה רעגנירג לאז יז ׳הלוגס א ןעװעג זיא

 סאד ביוא ןוא רפוש ןזאלבעג טאה ןוא שמש השמ ןעמוקעג זיא

 רעטײװ ךיז טאה יורפ יד ןוא ןפלאהעג טשינ ךיוא טאה

 ןוא טעב םײב טאגאפש א. ןדנובעגנא ןעמ טאה ׳טרעטאמעג

 ־תיב ןםיורג ןופ שדוק ןורא םוצ זיב ןסאג יד רעביא ןגיוצעג

 זיא שינרעטאמ סיורג ךאנ ׳ןפלאהעג טאה טאג זיב .שרדמה

 •ןראװעג ןריובעג דניק םאד

 םײב ןבראטשעג זיא דניק סאד זא ׳טריםאפ ׳הלילח ׳טאה

 ׳םאבײה רעד ףיוא ןלאפעג דלוש עצנאג יד זיא ׳ןעמענפא

 ןענעז םע .הפשכמ יד עלהנח :ןפורעג ןאד יז טאה ןעמ

 טיג םאבײה יד עלהנח זא ׳םעדנעגעל עטםופ ןעגנאגעגמורא

 ןעמוקאב יז טאה לאפ אזא ןיא .םידש יד וצ רעביא דניק םאד

 טלײצרעד טאה ןעמ .ןבעגפא דניק םאד לאז יז זא ׳ןגאלשעג

 ׳דניק א ןריובעג לאמא טאה לטעטש ןיא יורפ א :״לאפ״ א

 טאה ןאמ רעד .ץאק עצראװש א ןעמוקעגנײרא טכאנײב זיא

 סנגראמוצ ׳קע םעד טקאהעגפא ריא רע טאה ׳ןעזרעד םאד

 עכלעזא .רעגניפ ןטקאהעגפא ןא טימ ןעלהנח ןעזעג ןעמ טאה

 .רעקילדנעצ יד ןיא טײרפשראפ ןעװעג ןענעז םעדנעגעל

 ןבאה ריא ײב סאװ ׳עילימאפ א קינלעימכ ןיא קנעדעג ךיא

 רעדניק ןצרעפ ןופ .רעדניק ןײק ןעװאכ טנאקעג טשינ ךיז

 ןיבר רעװעשטניפ םוצ ןראפעג זיא ןעמ .ײרד ןבילבעג ןענעז

 ־סיוא לאז ןעמ ׳הלוגם א ןוא הצע ןא ןבעגעג טאה רע ןוא

 עטצלע סאד ןוא טנװײל עםײװ טימ תורבקה תיב םאד ןטםעמ

 זיב ׳רעדײלק ענטנװײל עםײװ ןיא ןאטעגנא ןײג לאז לדײמ

 טנוװיל טשער יד ןוא ׳ןעמעש וצ ןײטשראפ ךיז טעװ יז

 קנארק ךאד רעבא זיא לדײמ םאד .תולכ עמערא ןבעגקעװא

 ןוא ןיבר רעװעשטניפ םוצ ןראםעג רעטײװ ןעמ זיא ׳ןראװעג

 ןפיוא ןבארגאב יז ׳ןיה א טימ ןגאלש־תורפכ ןסײהעג טאה רע

 .ןעמאנ־באגוצ א. ןבעגילדײמ םעד ןוא תורבקה תיב



 דירי רעד / יקסראװעשפ ןמלק
 (קראי־ױנ)

 עקימורא יד ןופ רעטנעצ־םלדנאה רעד ןעװעג זיא קינלעימכ

 טלדנאהעג טאה קינלעימכ .רעפרעד ןוא ךעלטעטש ערענעלק

 ךיז ןוא ןדיראי עדמערפ ףיוא ןראפעג ,טלדנאװעג מא

 .דיראי ןשימײה םעגעגײא ריא ףיוא טלמוטעג ןוא טעראפעג

 זיב סעקטאגאר ןוא ןגעװ עקימורא עלא ןופ קידנביוהנא

 אזא ןיא טגעלפ ,לטעטש ןופ דרע ןאפש ןטצעל םוצ

 ןשטנעמ טימ טפארפעג לופ ץיז גאט־דיראי ןקידקיטשרענאד

 .רענעגעװ ןוא דרעפ עשירעיופ ןוא

 ׳ןשטנעמ ןופ ןעלמוט ןוא דרעפ ןופ ןעשזריה םעד ןשיװצ

 שינעגגיד א ןוא םירחוס ןשיװצ געיעגטעװ א ןעגנאגעגנא זיא

 •סעטרעיופ ןוא םירעיופ טימ

 ־נירגעג־ףיט ןיוש עטסנעלק יד ןופ קידנביוהנא יוזא ןוא

 יד ײב ןעמעראװ השעמ תעב ןגעלפ םאװ ,סישעבאב עטלצ

 םנעמעװ ׳רעדילג עכאווש ןוא עטלא ערעײז פעט־רעײפ

 — רעײװצ א ראפ ,ןשארג א ראפ ןענאטשאב זיא םע ״רחםמ״

 עכײװ־קיכופ ןוא םירח־ם־ןזײא עפײטש־טראה עטסערג יד זיב

 ־יעדליפעג ןיא וװ ,םירחום־רעניה ןוא רעייא ׳םירחום-־רעדעפ

 טימ טרינימאד םרעלזדנעג יד ןבאה ײלרעלא תופוע ןופ

 ־האובת ,םירהוס־דרעפ ןוא המהב ,םיבצק יד טשרע .ײרשעג

 ןבילבעג טשינ ךיוא ׳היילח ,ןענעז לטעטש ןופ םירחוס

 .עשזנארב רעדעי ןיא דיראי א .קילעטשרעטניה

 םירחוס ןענעז ,גנאגרעטגוא־ןוז זיב ןגראמירפ םענופ ךײלג

 תורוחם ערעײז ןרימאלקער ןוא ןקיופ טימ טקיטפעשאב ןעװעג

 רעד ןרעװ ןלעפעג הנוק םעד לאז םע זא ןוא .םינוק יד ראפ

 ךיז ןבאה ,םרעדײנש־טײדנאט עקילאמא ערעזדנוא ײב דגב

 ןטסעמ םײב ןײז חירטמ טזומעג ומצעבו ודובכב םירחום יד

 ןלעפעג זיא שובלמ רעד ןעװ ךיוא .סעקטרוק עשירעיופ יד

 הנוק ןײז ןדערוצ טזומעג ךאנ ץלא רחוס רעד טאה ,ןראװעג

 סיא ףיוא זיא שובלמ רעד זא ,ןומזפ םענעמונעגנא םעד טימ

 יא* ןגארט םיא ןאק ןעמ זא ,קיטכערפ ןוא ןײשרעדנוװ יוזא

 רעד וצ יא ,הנותח רעד וצ יא) .״ובארג אד יא ,ובולש אד

 .(היװל

 טימ םינוק ענײז וצ רעטסוש רעד טאה ןטסעמ־לוױטש ײב

 רעד זא ,ןבעגוצ טזומעג גנוגײצרעביא ןוא טםנרע ןפיט

 םיא ןיא ןעק ןעמ זא ,רערעײט ןוא רענײש אזא זיא לוױטש

 םוצ יא ,ץנאט םוצ יא) •״ױאנג אד יא ,ױארטס אד יא״ ןײג

 .(טסימ

 ־ילבעג ןרילאק עקיבראפ עקידנעײרש יד ןפיוקראפ םײב

 ןבעגוצ ןעמ טגעלפ ,םעטרעיופ יד ראפ ךעלכיטפאק עטלמ

 אטעיבאק עשז ,אנשטילש אקאט טסעי אקטםוכ״ * קוםפ א־א

 .״וװעלכ אד אטםארפ אלאישטשאק׳ז שטישזדאכ יעינ װ׳ עשזאי:

 רעד ןופ ןגארט םע ןאק יורפ א זא ןײש יוזא זיא לכיט םאד)

 .(לאטש־ריזח ןיא ךײלג עכריק

 תושמשה־ןיב רעד ןוא קראמ רעד טקידנעעג ךיז טאה׳ס ןעװ

 ךעלדרעפ ןבאה ,לטעטש םאד טליהעגנײא ןטאש טימ טאה

 ןיא קירוצ םעוױשזג ערעײז טימ קידרעפאה ןענאפש ןעמונעג

 ךאנ טאה למוט םענופ גנאלקפא רעד .םײהא רעפרעד יד

 ־טאטש עקיסײלפ .לטעטש ןרעביא ןעגגאהעג גנאל רעבא

 סעפוק עלא ןעמיורוצפא ןעמונעג ךײלג ךיז ןבאה רערעק

 ןוא .רעצעלפ ןוא ןסאג עלא. רעביא עטײרפשעגסיוא ׳לאפפא

 ךיז וצ זיא לטעטש סאד זיב תעל־תעמ א ןעמונעג טאה יוזא

 .דיראי ןכאנ ןעמוקעג



 ועגנונאמרעד / ראטנאקףםװ
 (ונוא־תירק)

 ראטנאק ףסױ

 ת ב ש

 רעטכאמראפ א יװ ןעורעג זיא םאװ קראמ רעקינלעימכ רעד

 עקיד יד טימ גנוטםעפ א יװ תבש ןעזעגסיוא טאה ,ןטםאק

 ,ןטפעשעג יד ףיוא רעםעלש עסיורג ןוא ןטנערפ ענרעזײא

 ןעװעג ןענעז געטנכאװ יד .עשידײ ןעװעג עלא. ןענעז םאװ

 ־נוזאב א טאהעג טאה ןגעקאד תבש .ענשאפעראה ןוא עגנאל

 ןעמ טאה ןגראמירפ רעגײז א סקעז ןיוש .קאמשעג ןרעד

 עצראװש ןוא דרעב עטמעקעצ ,עטײרב טימ ןדײ יװ ןעזעג

 ,לוױטש עצראװש טימ םעטאפאק ענעםאלטא ןוא ענעדײז

 ןיא ,לרמז א ךיז קידנעגנוזוצ ,רעכיז ןוא קיאור ןענאפש

 תיב ןםיורג ןיא רעװ ׳תורימז עקידטכאנוצ־קיטײרפ ןופ ךשמה

 ־םידיסח ענעדישראפ ןיא רעװ ןוא לוש ןיא רעװ ,ןײרא שרדמה

 קרפ א ׳םיליהת לטיפאק א ןפאכוצנײרא ידכ ,ךעלביטש

 ,רעגאז־םיליהת רעד .ימױ ףד א ךיוא — םינדמל ,תױנשמ

 ארזע ןעװעג זיא שרדמה תיב ןםיורג ןיא רוביצ חילש רעד

 רעקידכעלײק א טימ דײ רעקינײבטײרב א ,קעטםראפאנ

 א רע טאה טאהעג .דראב רענעדײז רענײש א ןוא עצײלפ

 טאה ׳ןגאז םיליהת ןײז ןופ טראװ סעדעי .עמיטש עקידנגנילק

 .טנעװ־שרדמה תיב יד ןשיװצ ןעגנולקעגפא קיכליה

 רע טאה ,דיםח רעצישזדאמ א ןעװעג זיא ארזע שטאכ

 ןיא אקװד םיליהת ןגאז ןופ הקזח יד ןטלאהעג קידנעטש

 ןענעװאד קעװא רע זיא ךאנרעד טשרע .שרדמה תיב ןםיורג

 .ןלאוש ףםױ ײב ,לביטש רעצישזדאמ ןיא דומע םײב

 ךיז ןבאה ,ןגאז־םיליהת םארזע ןרעה ךאנ ,טײצ־רעמוז

 ןרעדאמ ,ךעלראפ עגנױ יד ןזיװאב ןראוטארט יד ףיוא

 טשרע — עגנױ ץנאג ךאנ ,רעדמעה־טראפס ןיא טעדײלקעג

 יד רעטנוא רעכיב טימ ,עלוש־סקלאפ יד טקידנעעג םאװ

 רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא טלײאעג ךיז ןבאה ײז .םמערא

 יד רעטנוא ״סעקסאיפ״ יד ףיוא ךיז טגײלעצ ,״עקײלאק״

 ־שזעטם יד ףיוא טריצאפש ,לדלעװ םענײלק םעד ןיא רעמײב

 ,״עינלאװש״ רעד ןופ טײװ טשינ ,ןראק ןכיוה םעד ןשיװצ םעק

 ךרוד ןראװעג טעדנירגעג זיא םאװ ,״עװאדאװאז עלאקש״ יד

 ןצנאג םעד טא ףיוא .םױנעה ץישטכאלש רעקינלעימכ םעד

 ,עכעלטנגױ רעקינלעימכ יד ןפערט טנעקעג ןעמ טאה חטש

 ־עקנעש ,יקםװעיאטםאד ןוא יוטםלאט זענעײל םײב לײט א

 עשידײ יד ןענעײל םײב ערעדנא ,שטיװעקצימ ןוא שטיװ

 ןוא ״גנוטײצ־סקלאפ״ ,״טנעמאמ״ ,״טנײה״ םעד ,עסערפ

 ןבאה רעקינלעימכ יד .ןבאגםיוא עשיאײטראפ עגעדישראפ

 ןיא ענעזעלאב ,ןטנעגילעטניא ,סלא טנגעג רעד ןיא טמשעג

 ןיוש טימ ךעלמירוחב עשידיםח ךיוא .עפײר־שיטילאפ

 טעבנגעגםיורא ךיז ןבאה ןעלטיה ענעטעמאם עטשטײנקעצ

 טנעײלעג טײהרענעטלאהאב ןוא לביטש ןוא שרדמה תיב ןופ

 .ץרפ ןוא םכילע־םולש ,עלעדנעמ

 סאג רעד ףיוא םלוע רעד זיא גאטימראפ־תבש ,רעטעפש

 טשינ לאמנײק ןבאה רעקינלעימכ .רעקיבראפ ךאנ ןראװעג

 ־לוש ןיא שרדמה־תיב ןופ .םײה רעד ןיא ןציז וצ טאהעג ביל

 ,סאג־אשטיװעלעםאי אקרעב ןםײהעג סנטצעל טאה סאװ ׳םאג

 תיב ןוא לוש ןופ ןענעװאד ןכאג ןדײ טזאלעגסיורא ךיז ןבאה

 םעטאפאק עטקאהעג טימ תוכאלמ ילעב םנטםרעמ ,שרדמה

 ןצנאג ןיא טשינ ךאנ ןבאה םאװ ,ענעטירשעגראפ ךיוא ןוא

 ןבאה טאטש ןקע עלא.ןופ .םלוע לש וגובר טימ ןסירעגרעביא

 ,פאלטא ןיא ,םיללפתמ ,םיריסח ןזיװאב ךאנרעד דלאב ךיז

 עשיאײבר עלא ןופ םידיםח ןדײ טעמאם ןוא דײז

 ־סמאדאר ,רעצישזדאמ ,רעדנאםקעלא ,רערעג :סעיטםאניד

 יד ףיוא םיתילט יד טימ לײטנטסרעמ ׳רערימהק ,רעק

 ־שודק ךאנ זיב ןעמוגעגפארא טשינ טאה׳מ עכלעװ ,ןעלסקא

 רעמ ןיוש ןבאה םאװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ טימ טײלעגנױ .ןכאמ

 ןבאה ׳ןײלא םיארונ םימי ןיא ראנ ,תבש ןיא טנװאדעג טשינ

 ־װאפ וצ געװ רעװעלדיש ןפיוא ריצאפש ףיוא טזאלעג ךיז

 ןפיוא ןוא קאטראט םוצ געװ רעקםוב ןפיוא ,לדלעװ סיקםװאל

 ףיוה ןיא ךיוא ,עדבארג וצ עשזראװדעשפ ןײק געװ רעװעשטניפ

 סעלײשטאפ ךיז טימ ײז ןבאה ןגארטעגטימ .עקסנישקאז ןופ

 .רעדניק יד ראפ ךרדל־הדיצ ,טםביוא־תבש ,םנכיקלפע טימ

 רעד ןופ רעטכעט עגנױ יד ןעגנאגעג ךיוא ןענעז ןענעװאד ןופ

 ןצריש עצראװש ןיא ןאטעגנא ,״בקעי תיב״ עלוש רעזעיגילער

 א ןעזעג ןעמ טאה טײצ וצ טײצ ןופ .רענלעק עסײװ טימ

 פוצ טריפעג טרעװ יז יװ ,םעטםענתוחמ יד טימ הלכ עגנוי

 החנמ־ןברק טימ ,תבש דובכל עטצופעגםיוא עלא — זענעװאד

 ראפ ץרוק .טנעה יד ןיא רעסעלש ענעדלאג טימ םירודיס

 יד _ טשימעגסיוא ךיז ןוא ןפארטעג עלא ךיז ןבאה גאטימ

 עלא ,ןענעװאד ןופ םלוע רעשידיםח רעד ,ריצאפש ןופ טנגױ

 טימ שיט ןקידתבש ןטקעדעג םוצ טלײאעג טציא ךיז ןבאה

 .לגוק־ןשקאל ןוא טנלאשט ,שיפ

 ־עגנא ךיוא ןבאה ןביוהעגפיוא רעכעה ךיז טאה ןוז יד ןעװ

 ןוא חאק ןופ עכעלטנגױ יד טאטש ןיא ןעמוקקירוצ ןביוה

 ןוא טרילפ א טפאכעג םגעװמײהא ,רעמײב יד רעטנוא ןופ

 רעדא ןאמאר ןטנעײלעגכרוד ןגעװ טםעומשעג קיטפעה ײברעד

 .םינינע־טלעװ עלעוטקא. חוכמ עיסוקסיד רעשיטילאפ

 יד רעזײה עשידײ עלא ןופ טרעהרעד ךיז טאה דלאב

 ןקאמשעג טימ טשימעגםיוא ,״ןיחבשב רמזא״ תורימז עקידתבש

 טשינ ךיז ןבאה ןדײ רעקינלעימכ .םילכאמ עקידתבש ןופ חיר

 רעצישזדאמ .םינגנמ ילעב ערעײז טימ ןעמעש וצ םאװ טאהעג
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 ־דאמ ײב טרעהעג זיולב טשינ ךיז ןבאה ןשראמ ןוא םינוגינ

 ־ןכאװ ןיא תוכאלמ־ילעב עלא ײב ךיוא ראנ םידיסח רעצישז

 ןופ ״אנ םחר״ רעקיכליה א ךיוא .ןזײא ןוא רעש ײב געט

 טגאקעג ןעמ טאה ׳יקציװעםוק ןופ רעדא אטארים ןושרג

 בואט לואש ׳ר יבר רעצישזדאמ רעד •רעטצנעפ יד ןופ ןרעה

 טעװארפעג אד 6אה ,טאטש ןיא טםאג רעטפא ןא ןזעװעג זיא

 עשידיסח ערעדגא ךיוא .דאראפ סיורג טימ ןשיט עקידתבש

 עצנאג ךשמב טכוזאב ןגינעגראפ םיורג טימ ןבאה םײבר

 ןוא תועימק ןבירשעג ׳ךעלטיװק ןעמונעגנא ,קינלעימכ ןכאװ

 ידכ ,טראװעג ןע׳העש ןבאה תױנקדצ םישנ .תוכרב ןבעגעג

 רעצנאג רעד ןופ ןדײ ךיוא ,ן׳יבר ןופ הכרב א ןעמוקאב וצ

 .קינלעימכ ץיק ן׳יבר םוצ ןעמוק ןאד ןגעלפ טנגעגמוא

 ןוא עשיטםינױצ ליפ יד טנפעעג ךיז ןבאה גאטימ ךאנ תבש

 ײב טכארבראפ ןבאה עכעלטנגױ ליפ וװ ןלאקאל רעטעברא

 ,סעמעט ערעדנא ןוא עשיטםינױצ ענעדישראפ ףיוא ןסעומש

 ,סעמעט עשירארעטיל ףיוא ןעגנוזעלראפ ןיא ןעמונעגלײטנא

 ־ראפ טשינ ךיוא ןוא קיטילאפ ןוא רעטאעט ,טםנוק חוכמ

 עיצאזינאגרא־טנגױ רעדעי ײב טעמכ .טראפס טקיםעלכאנ

 ־גגיפ ,לאבטופ יװ ,ןעגנולײטפא־טראפס ןענופעג ךיז ןבאה

 .ןגײװצ ערעדנא ןוא ,גנאפ

 ,ץנעט־אראה יד טרעהעג ךיז ןבאה ןלאקאל עלא יד טא ןופ

 .רעדיל עקידלארשי־ץרא ךרוד טײלגאב

 ןטנװא יד ןיא ךיוא ןענעז קראמ ןופ ןראוטארט ײװצ יד

 טאה סע .טנגױ רעקידנריצאפש רעד ןופ טלופעגרעביא ןעװעג

 ןעװעג ןענעז ןראוטארט יד .לםעק ןקידיז א. ןיא יװ טכאקעג

 טאה ןעמ .ןפראװ וצ עקליפש א וװ ןעװעג טשינ ,טקאפעג

 ןוא ןרעדנא םעד רעגײא ןגײצרעביא טוװרפעג ,טריטוקסיד

 ־ראפ ןוא סעיצאזינאגרא־טנגױ יד ןיא רעדילגטימ ןריברעװ

 ןופ ןראוטארט יד טאהעג ןטלאװ ןלײצרעד וצ ליפ .ןעײט

 ־טנגױ עםיורג ןגעװ ,טנעקעג ןדער ןטלאװ ײז ןעװ ,קראמ

 תיב ןופ ךעלמירוחב עשידיםח ןגעװ ,םעביל ןוא תומולח

 ןכאנ ,ןראװעג םיסרוקיפא ןענעז סאװ ,הבישי ןוא שרדמה

 .ןלאנרושז ןוא ןעגנוטײצ עשיםרוקיפא עטשרע יד ןעמוקאב

 עירטםודניא ןוא לדנאה

 ־ערג יד טימ לדנאה א טריפעג ןבאה םירחוס רעקינלעימכ

 רעקינלעימכ .דנאלםױא טימ ךױא ןוא טעטש עשיליופ עטס

 רענײא .רבד םש א ןזעװעג ןענעז ןרעדעפ ןוא ךופ ,זדנעג

 ־סקע וליפא טאה עפאל רתלא םירחוס־רעדעפ עטסערג יד ןופ

 ־ראפ טאה רחסמ רעטײרב רעד .עקירעמא ןײק טריטראפ

 שעלאגאלעב עקילאמא יד .ןעלטימ־עיצאקינומאק יד טרעםערג

 עטםעײנ יד טפיוקעג ןוא ןגאװ־ןוא־דרעפ טפיוקראפ ןבאה

 טקיטפעשאב ןוא םיריבג ןראװעג ןענעז ,סאטיוא־טםאל

 ־עגפיוא ;ןרעפאש ןוא ןראטערקעם ,ןרעטלאהכוב ,ןשטנעמ

 ןופ טעטש עסיורג יד וצ סעיצידעפסקע ענעגײא טלעטש

 .ןליופ

 ןיא דנאל ןראפ רעדעל טריצירבאפ ךיוא טאה קינלעימכ

 עירטםודניא עקיטכיװ א ןעװעג ןענעז ןעײרעבראג יד .דנאלםױא

 לעיצעפס ,רעדעל ןטראס ענעדישראפ יד .קינלעימכ ןיא

 ,רעלימ ןאמרעה ןעמאנ רעד .ןליופ ןיא טמשעג ןבאה ,ןטכאי

 יד ףיוא טרירוגיפ טאה ,״קינלעימכ ןיא דיעמ׳, ,קירבאפ־רעדעל

 ךאניעה יװ ,ןטנאקירבאפ־רעדעל ליפ .ןטראפםנארט־רעדעל

 ־ונעגרעביא תורוד ןופ ןבאה עכלעװ ,ןדיי עשידיסח ,גרעבלעה

 ־נעזאר לטאמ רעטסוװאב רעד טאה גירק ןראפ .ךאפ סאד ןעמ

 ךיוא יװ ,קירבאפ עירעטנאלאג־רעדעל א טלקיװטנא םולב

 ליפ טקיטפעשאב ןעװעג ןענעז הכאלמ רעד טא ײב .סעקסישטיד

 ענעדישראפ ףיוא ןעגנאגעג זיא עיצקודארפ יד .רעטעברא

 השמ ןופ ןקירבאפ־טכיל ןוא ףײז יד ךיוא .ןליופ ןופ ןקע

 ןיא טנאקאב ןזעװעג ןענעז ןאמקירב לאכימ ןוא קאנרעטסאפ

 ־רעד ןבאה ןיז ענײז טימ רעלדנעהנײלק םײח .טגגעג רעד

 ןײלא ײז ,ןענישאמ־טכיל ןופ עיצקורטםנאק ענעגײא ןא ןדנופ

 ךיז ןעניפעג לארשי ןיא .דנאלסױא ךאנ טקישעג ןוא טיובעג

 ןופ ןקירבאפ־טכיל עסיורג יד ןופ ןענישאמ יד טנײה ךאנ

 .״קינלעימכ ןופ רעלדנעהנײלק .ח״ ןופ גנוטעבראסיוא רעד

 ערעדנא ךאנ ןוא יקצירז עלעמילב ןופ קירבאפ־ןזדליג יד

 רעשידײ רעד וצ רעײטשײב א ןבעגעג ןבאה ןקירבאפ

 .ןליופ ןיא עירטםודניא

 רעטאעט ןוא םיראמזעלק

 רעקילדנעצ ןבאה םיראמזעלק ןוא ןטנאקיזומ רעקינלעימכ

 ־עלק על׳מהרבא ןוא ענאם .רעטימעג עשידײ טײרפרעד ןראי

 עשידײ ףיוא טליפשעג ןבאה ,םעלעפאק ערעײז טימ רעמז

 רעד ןיא (רפסה םײס) הרות־ירפם ןריפגײרא םײב .תונותח

 ־ארטסנאמעד ןוא דאראפ םיורג טימ טליפשעג ײז ןבאה ,לוש

 .קינלעימכ ןופ ןסאג יד ןיא וױט

 א ןזעװעג ןענעז ,קילאשראמ לסאי ײז ןשיװצ ,םינחדד יד

 תױנקדצ םישנ
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 ןײק דיז טאה ײז ןא .החפשמ רעשילאקיזומ רעד ןופ לײט

 ךיוא .ןביוהעגנא טשינ החמש ערעדנא רעדא הנותח עשידײ

 רעקינלעימב יד ןא ךיז ןבאה םורא ךעלטעטש ענײלק יד

 .ןײגאב טנאקעג טשינ םינחדב ןוא םיראמזעלק

 טשינ ךיוא טאה ןטלאטשנא־רוטלוק ענעדישראפ יד ןשיװצ

 ןזײרק עשיטאמארד ענעױשראפ ןוא רעטאעט שידײ טלעפעג

 .םעיצאזינאגרא ןוא ןעײטראפ ײב

 ןוא שיפיער סקאמ ׳ןאמײנ עשטיא ןרעסישזער יד

 טעברא ןוא ימ ליפ ןבאה ,גרעבנײװ עטנ ךיוא רעטעפש

 .קיטש־רעטאעט ענעדישראפ ןרידוטשנײא םײב טגײלעגנײרא

 טפא ןבאה סעפורט רעטאעט ןוא ןעלבמאםנא עטםערג יד

 ןופ לאז ןטקאפעג א ײב טליפשעג ןוא קינלעימכ טכוזאב

 סיראמ ,װאקרוט סאנאי ןוא טנומגיז .״ענראשזאפ שזארטס,׳

 ־פלאװ ,יװעל קאשז ,רעכאמוש ןוא ןאגישזד ,הנשוש ןוא עפמאל

 װו ,קינלעימכ ןיא ןטערטפיוא טפא ןגעלפ עלא יד — ,טאטש

 .רעטאעט ראפ שינעדנעטשראפ סיורג ןעװעג זיא׳ם

 רעכעלײרפ א ןעװעג דימת ןענעז ןדײ רעקינלעימכ יד

 טאהעג טאה בור רעד .ראמוה ןשיפיצעפם א טימ םלוע

 םינציל ןוא ,השוריב ןעגנאגעגרעביא ןענעז סאװ ,ןעמענוצ

 ־װעשטאפ״ ײז וצ ןבעגעגוצ ךאג ןבאה ןטײצ ענעדישראפ ןופ

 .״םעק

 טשינ לטעטש סאד טאה ןטנעמאמ עטסגרע יד ןיא וליפא

 טנגױ יד טאה רעטניװ ןוא רעמוז .ראמוה םעד ןריולראפ

 יד ןיא ךיז ןדאב םײב רעמוז .ןעגנולײװראפ עריא ןעניפעג

 ףראד ןיא ןוא ןיבור עלהרש ,לימ סרעזײל ? ןופ ןכײט

 ןוא ״םעװשזיל״ ףיוא רעטניװ ןוא ,טראפם ײב ןוא ,ץיװראב

 םענעריורפראפ ןפיוא ,סעקנאלב יד ןופ קאטראט םײב םנטילש

 א קנעדעג ךיא .םורא גרעב עטײנשראפ יד ףיוא ןוא זײא

 עסיורג א ןעשעג זיא סע ןעװ ,טכאג־רעטניװ עקירעיורט

 גראב זיא עכעלטנגױ טימ לופ ןטילש א :עפארטסאטאק

 טימ זיא ןטילש רעד .קאטראט םײב געװ רעקסוב ןופ פארא

 ןענעז םע .ןגאװ ןשירעיופ א ףיוא ףיורא טעפמיא ןקראטש א

 ןדנוװ יד ןופ ךיוא זיא רענײא ןוא ,עטעדנוװראפ ליפ ןעװעג

 .ןבראטשעג

 יד ןבאה רעמוז ןוא גנילירפ רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוז ןוא

 רעטעפש ,״ןרעטש״־״אדזאיװג״ ןופ רעלטראפס רעקינלעימכ

 ןוא רעצלעק טימ ןשטעמ־לאבטופ טליפשעג ״יבכמ״ ךיוא

 זיא ךיז ןדאב םײב לאבטנאה ,טראפם .ןטםילאבטופ ערעדנא

 ליפ ךיוא טגעלפ ןעמ .לטעטש ןיא רעלופאפ רעײז ןעװעג

 ןעגניז ןוא ,ךעלדײמ טימ ךעלגנײ ׳ןגעװ יד ףיוא ןריצאפש

 .רעדיל עקידלארשי־ץרא



 עקטאגאר רעצלעק רעד ףיוא יקםװאקירטעיפ לבײל
 (ריאמ־תיב)

 (טאטשראפ) ״עקטאגאר״ רעקינלעימכ־רעצלעק רעד ךרוד

 םענופ ןסילפ ײז .ןשטנעמ עשידײ טימ סעילאװכ ןעמארטש

 עסיורג יד ןיא ןעמארטש ןדײ יד .קינלעימכ לטעטש ןשידײ

 טלעװ רעד ןיא ןוא ,ץיװאטאק ,שזדאל ,עשראװ :ןײרא טעטש

 •ןײרא

 רעד ףיוא ,ץלעק טאטש רעד ןיא ןעמוקנײרא םײב דלאב

 ןופ קע םעניא .עדײבעג עקיקאטשנײא ןא טײטש ,טײז רעטכער

 רעד וצ טגנאלאב יז .(זיוה־ײט) ״עינײשט״ א עדײבעג רעד

 .יקסװאקירטעיפ האל ״דנמלא

 .1921 ראי ןופ ולםכ שדוח ףוס ,סנגראמירפ ,קיטנוז זיא סע

 ־ירקס ײנש רעד .רענײב יד טכערב רע .ןסיורדגיא טםארפ א

 סנשטנעמ יד ןופ ךיז טבײה עראפ א .םיפ יד רעטנוא טעפ

 .טסארפ םענופ ןעגנילשראפ ךעלקילבנגיוא טרעװ ,רעלײמ

 זיוה־ײט םעניא .גאט ףיוא טיולב סע .ךאנ טנײש הנבל יד

 טימ טדימשראפ ןענעז םאװ ,רעטצנעפ יד ךרוד ןיוש ךיז טכײי

 ־פיוא טײרג ,ןירעמיטנגײא יד ךיז טעראפ קינײװעניא .טסארפ

 ־וקגא טונימ עדאיל א ןפראד עכלעװ רעקינלעימכ יד ןעמענוצ

 .טכארבעגמוא 1917 ראי םעניא ןאמ ריא ןבאה ןשטײד יד .ןעמ

 רעד .תומותי ,םימותי זיוה א טימ ןבילבראפ ךעבענ זיא יז

 טעװ ע״שבר רעד .טנאה רעד ףיוא ךאנ ,ןסינ ,רעטסנעלק

 •ןרעװ ןלאפראפ טשינ ןעמ טעװ רעקינלעימכ יד ײב .ןפלעה

 ־םיוא ךאנ טגיל זיוה־ײט םנופ ןרעמיצ עקידתובחר יד ןיא

 ,עשטמהרבא -ןוז רעטצלע רעד .החונמ עקידתבש יד טײרפשעג

 ןײז ,קחצי .ײט ףיוא רעסאװ לםעק םענרעפוק א ףיוא־טכאק

 ״דנמלא רעד ןופ לגנײ א ,לבײל .גנירעה טדײנשעצ ,רעדורב

 ראפ טײרגעגוצ דלאב ןיוש זיא טעפוב רעד .סקעבעג טגנערב

 עכעלגנעל ןוא עקידכעלײק ןגיל סע .טסעג רעקינלעימכ יד

 זעק ועמ .ןטאשאב למיק טימ ךעלטײרב־ןראק ענעקאבעגםיוא

 ־דאפ ןאד :ךאקעל הרפכ א — טיורב .ײז ןיא ןעלגיפש ךיז

 ־אשאבךאמ טימ ,ןלאגאר ,סעקירעזײק :ןסקעבעג ײלרענדייש

 :לגײב םינימ עכעלטע ,םעקלוב ענעצײװ ,ךעל׳הלח ענעט

 ,ןטאשאב ןאמ ןוא ץלאז טימ עטכאקעג ,ןאמ טימ ענעקאבעג

 ,ךעלכיק־ןאמ עקישטאלפ ןגיל רעלעט ףיוא .לגײב־רעײא ןוא

 ענײלק טימ טניב א טגיל םע .ןקאבעגרעקוצ ןוא לײא טימ

 ,ןגײפ עטגקירטעג יװ סיורג ,ךעלעגײב ענײלק — ךעלטניב

 ־עה ןטריניראמ טימ יולם א .ךעלעקירטש ףיוא ןגיוצעגפיוא

 .גנירעה ענעטינשעצ — רעלעט ףיוא .גניר

 טרעה םע .ןירעמיטנגײא יד טגאז — ...ןיוש טגאט םע ,ונ —

 טמוק םע .ףיוא ךיז טנפע ריט יד .רעדער ןופ ןפירקס א ךיז

 ,ןעניושראפ םיא ךאג ,עינאפ על׳מהרבא ,עלאגעלאב דעד ץירא

 .ןעיורפ

 טםארפ אזא ,ריט יד וצ טכאמ ו ןײרא ןיוש טמוק ,רעלענש —

 !ןםיורדניא

 יד ןופ .טפעשעג םאד ןא טליפ םארטש־טפול רעטלאק א

 .רעדלימ רעבא טרעװ טסעג יד ןופ סנגראמטוג עמעראװ

 יד רעטנוא טנעה עדײב טימ ךיז טפאלק עינאפ עשטמהרבא

 ןיד .רעפוק ןופ יװ זיא םינפ ןײז .ךיז טמעראװרעד .סמערא

 .יקסנימאק לפאק ײב רעסײמש א ױא רע .ץראװש ךאנ דראב

 .רעבראג א ןעװעג לאמא .רע זיא רעראפ רעטסלענש רעד

 זא ׳עקאט טגאז ןעמ .רעגניפ יד ןופ ןקע יד ךיז טקאהעגפא

 ־ינײװ רע טנידראפ .ןײרא רעדעל ןיא יװ דרעפ יד טקאה רע

 רע טסײה — רעסעב רע טנידראפ .רעפאנק רע טםע ,רעק

 .םנזדנעג לטרעפ א ןקאהעצ ךיז

 יד טפור — !ןשטנעמ יד ןופ םעדנאב יד םענ ,לבײל —

 .לגנײ ריא הנמלא

 ןעמ .ןעלטנאמרעבײא עגנאל עסיורג פארא טפעלש ןעמ

 ןעמ .ןליוז ענרעצליה טימ לוױטשרעביוא ,ןשטאלראב םיוא טוט

 .ןאב ןטימ רעטײװ טראפ ןעמ .רעביא אד םע טזאל

 לײװרעד טדער רחוס־טינש רעד (ןאמרעביל) ם׳חנ ל׳השמ

 םלאקזחי לםאי .הרות רעד ןיא ןיד א ןגעװ רעפעפ לסאי טימ

 ״טפאכעגפיוא״ ןטכענ טאה רע יצ ,לײװ עילע לאומש טגע־יפ

 א ןעגנערב עקאט ףראד עילע לאומש .ןוגינ רעצישזדאמ םעד

 ־דאמ א ןעגניזוצםיוא ןגעװטסעדנופ ,םאדאר ןופ רעדעל לסיב

 ןוגינ רעטושפ ןײק טשינ .טײצ ךיז רע טמענ ןוגינ רעצישז

 ןלאפ ריפ ןיא עינאפמים עשידיםח עצנאג א ראנ סאד זיא

 .(ןלײט)

 .טסעג יד ןטעב — ו ײט גנאלרעד ,עשטמהרבא —

 זא ,תונעט רעבא ןבאה טםעג יד .טגנאלרעד עשטמהרבא

 .טלאק זיא ײט יד

 ףיוא רעםאװ עקידעכאק יד ךײא ךיא לעװ ,רעהא טמוק —

 ריא זא ןריורפעגכרודא יוזא טנעז ריא .ןפאצפיורא טנעה יד

 .ײז רע טרעלקרעד — :טשינ טליפ

 רעצראװש רעד טגאז — ןכאמ וצ שיראנ ךיז אד זיא סאװ —

 ־לא רעד וצ ךיז טעדנעװ ןוא ,לדײ טײרב ,קירעדינ א ,לסאי

 רעקיצנײנ ןוא סקעז א ראנ ביג ׳קחצי * ןוז ןטײװצ ס׳הנמ

 !םפאנש

 ...רוסמ רעד ,קעציװ טציז טײז רעד ןיא ,רעליטש טדער —

 טקנירט לםאי רעצראװש רעד .לכעק ןיא ןײרא טײג ןעמ

 .אבא לאיתוקי םיוא טםקאװ דלאב .לזעלג א סיוא

 טריפם רעד .רע טגערפ — ז רעצראװש ,וטסײה יװ ,ונ —

 .דלאב טשינ טרעפטנע רע .םעטא םעד ןעלםאי טפאלשראפ

 לאיתוקי .ןדירפוצ זיא אבא לאיתוקי .טיװעקא רענײר זיא׳ס
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 םיוק זיא רע .ןעמאנײב — ןאמדירפ .ןעמאנוצ — קאלפאפ־אבא

 ײב עדנאל א טימ ןיוש טראפ קיטפערק רעבא טלא ראי ןצבא

 דאפ א ןגאזוצנײרא לארעביא עבט א טאה רע .ןיקםנימאק לפאק

 .רעטרעװ

 רעקצאשזארטם״ רעד ןיא טליפשעג ןטכענ.סאד ןעמ םאה —

 ןײמ ״רעצרעה ענעכארבעצ״ יד ,(לאז־רעשעלרעײפ) ״עפאש

 ־נעמוק — .רע טגאז — קנעב ענעכארבעצ ןעװעג סאד זיא ׳רע

 טסײה םיא ײב ,״אטםאקא לאירוא״ ןליפש ןעמ טעװ ואװ עקיד

 א ןיב ךיא זא ,ץע טכאל סאװ — ״וטםכאק םאװ לעירז״ סע

 ־נא ראנ ןלאז י טשינראג ןיוש ךעםײװ ,ץע טנײמ ,עלאגעלאב

 ןופ םענײא טימ ןראפ ךיא לעװ ,״ןדאכאמאם״ יד ןעײג ןבײה

 ײז

 ײ גנודאל־רענעגעװ ןוא עדנאל א טימ ןראפ וצ ןעמוק סע

 .םעבמעד יד יװ ןדײ .הנױ ןוא ןבואר השמ ,שזאלדימ רעדירב

 .עלעטיג רעטסעװש רעײז ןעמוקעג ךיוא טנײה זיא ײז טימ

 .בױמ ענרעבליז־םײװ א יװ רעדירב יד ןשיװצ ךיז טײרד יז

 א זיא השמ .ליומ םאד טשינ טנפע ןוא קידװעמעש טלכײמש

 ןטפאק א עצײלפ ןײז ףיוא טמענ .שטנעמ רענטלאטש ,רעכיוה

 .ךאנ םיא טײג ןבואר .טשינראג יװ אליק טרעדנוה ײרד ןופ

 ףייא זיא רע .רענאלוא ןשיליופ א ןופ רידנומ א ןיא זיא הנױ

 ףראד ןעמ .הםנרפ .״עדזאי״ א טימ סיורא רע טפלעה .ביולרוא

 עקאט״ ;רעדירב יד ףיוא טגאז ןעמ .רעטסעװש א ןבאמ־הנותח

 ־ײז עטאט רעד .ןעגנײ עבארג ןײק טשינ רעבא םעלאגעלאב

 .״טנרעלעג ײז טאה רערע

 ןירעמיטנגײא רעד טימ םיטניא טדער אלענאמ עשטהנח

 רעכעה .ךיז ראפ ךוריש א ןגעװ — רעליטש .זיוה־ײט םענופ

 לדײמ א ךאנ .ךעלרעטםעװש ,ךעלרעדירב ,עמאמ רעד ןגעװ —

 ןופ הסנרפ לוע םעד טגארט .ךעלרעטומ ,קידעמאמ ןיוש ןוא

 לםיבא טימ טריפ .עשראװ ןײק הרוחס ךאנ טראפ .זיוה א

 א ,רעדורב ריא ראפ עמאמ רעד ןופ םורג א ,ךעלכיק עשימײה

 .״טנעמאמ״ רעװעשראװ ןיא רעצעז

 יד ךײלג טגײל .טראװ טוג א ״דנמלא יד ,יז טאה ןדעי ראפ

 רעקינלעימכ ראפ טכארבעג ןבאה טםעג יד סאװ ׳ךעלװירב

 .ןטאדלאס קלופ ןט־4 רעצלעק םעניא ןעניד םאװ ,םיר חב

 ןופ ׳עגנאל ,עניד יד טבײר ,ײברעד טײטש אלעגאמ עשטהנח

 ןופ טפײטשראפ זיא םינפ םאד .רעגניפ ענעריורפעג־טםארפ

 .ןבעל זומ ןעמ .טלעק

 דלאב חמשמ יוזא ךימ ריא טנעז םאװ ,עילע לאומש —

 טלאה סאװ ,ןגנמ־לעב םעד וצ ןא ךיז יז טפור — ? ירברעדניא

 .ןוגינ רעצישזדאמ ןופ ״לאפ״ ןטײװצ םײב ןיוש

 א יװ ןטפעשעג טריפ ,ליח תשא ןא זיא ״עדנאב״ עביוט

 השעמ א בילוצ ןבילבראפ זיא ״עדנאב״ ןעמאנוצ רעד ,ןאמ

 ? היהש

 שזאלדימ השמ ײב לאמא טציז /ל״ז בר רעקינלעימכ רעד

 .טבאנראפ קיטשרענאד זיא סע .ןדײ ךאנ ןציז םע .עדנאל ןיא

 א ,ןיושראפ א ךאנ ןבאה ףראד השמ .ײרפ זיא םעזעג ןײא

 .טיוה רעד ןופ טגנירפש עביוט .ןצעזוצנײרא ןיושראפצנאמ

 ־רתיה א טניפעג שזראלדימ עטנ .תבש ףיוא ןראפמײהא ליװ

 ףיוא טלעטש .ןעביוט ףיוא ףיורא טיצ ,עדנאב א טמענ .הסנרפ

 טציז יז .עדנאל ןופ לקניװ ןיא ןײרא יז טצעז ןוא רענלאק םעד

 .השיא ןא ײז טימ טראפ םע זא טשינ ךיז ןפאכ ןדײ יד .קיאור

 ןגארקעג טאה עביוט רעבא ,םײהא םולשב ןעמוקעגנא זיא ןעמ

 .״עדנאב״ ןעמאנוצ םעד ,קספ ריא

 .קיטנוז ןקיטנײה םעד טסעג ךס א :ערה ןיע ןײק

 .ןעלטנאמ־ןעמאד ןופ טאטשראװ ןײז ןיא ךיז טלײא ןיטראמ

 ךיז טכאד זיא ׳םולבדלאג ,ןירעקעב יד לגײפ ןופ ןלעזעג רעד

 טציז .םערא ןרעטגוא ךוב א רע טגארט לאמעלא ,ןעמאנ ןײז

 ־פא ךיז לאז טיורב םאד טראװ ׳ןװיוא םײב בורג־םופ םעניא

 םענײה ךירנײה ןיא ןבארגעגנײא רעבא זיא פאק רעד .ןקאב

 רעד .טנעה עדײב טימ טענק ׳טײב רעד ײב טײטש ;סעיזעאפ

 טגנילש ןגיוא יד טימ .טײז א ףיוא ןגיובעגנא רעבא זיא פאק

 !רע זיא רעסערפ אזא .עטהעג ןופ ךוב א רע

 םורא טזיופ .ןױצ־ילעופ עקניל יד ײב רעוט ,ןאמדירפ לקעי

 רע זיא רשפא .ײטראפ זיא׳ם .םינפ קידתודוס רעײז א טימ

 ןיוש טע׳מ ? עיצקעל א ףיוא ןעלבבורז ןעמענמײהא ןעמוקעג

 ןאמדירפ לקעי טימ טדער יקםרובמאם הימחנ .רעטעפש ןעז

 ־יא ןטלאה טנײה ףראד ,יקםרובמאם רע םאװ עיצקעל א ןגעװ

 ךאנ טגניז עילע לאומש .ןײאראפ ןלענאיסעפארפ רעצלעק םעו

 .ץלא

 םײב רע טײטש טא .טסאפש ןוא ךיז טלציװ גרעבגײװ עטנ

 יז .ןלאצאב ףראד רע לפיװ עטסאבעלאב יד טגערפ .טעפוב

 ליומ םענופ סױרא טמענ גרעבנײװ .״ןעצ ײװצ״ :טנכעראב

 עלא .רעטכעלעג א טרעװ סע .ריא טגנאלרעד ןוא רענײצ ײװצ

 •ןכאל

 ן־פ יװ זיא םינפ ןײז .לאװאק חספ טזײרפש קירוצ ןוא ןיהא

 ןראפשנא ןעמ ןעק עצײלפ ןײז ףיוא .שעמ רעלקנוט ׳לאטעמ

 .לגײב א ןוא ײט א טימ ץראה םאד ךיז טפאכרעד רע .גראב א

 ךעלרער ןוא ךעלפײרש ןגעװ טכארט .םענײק וצ טשינ טדער

 ־טכיל יד — גנודניפרעד ןײז ןרעםעבםיוא רע ןעק יוזא יװ

 ־אק רעדא עשראװ ןײק רשפא ׳שזדאל ןײק טראפ רע ? ןישאמ

 טגניז עילע לאומש .טשינ טדער רע זא ,ןםיװ ןעק רעװ .ץיװאט

 .עינאפמיס רעצישזדאמ רעד ןופ ״לאפ״ ןטרעפ םעד ןיוש

 זיא אבא לאיתוקי .״יפש עינ״ לריאמ טלמירד לשיט א ײב

 םיא ןעמ טפור םניחב טשינ) טלײצרעד ןוא ײברעד ןיוש

 רעד מימ לאמא טראפ לריאמ יװ טלײצרעד רע .(״יפש עינ״

 םעד טעב ׳ראטקודנאק רעשיליופ א וצ םיא וצ טמוק ׳ןאב

 ,(טשינ ףאלש ,דײ) ״יפש עינ עשזדישז״ :טגאז ןוא טעליב

 יוג רעד טאה ןענאװנופ ךיז טרעדנוװ םױה דע לריאמ ןוא

 ...ןעמאנ ןײז טםוװעג

 טראפ רע .ןעגניז סאד טקידנעראפ טאה לײװ עילע לאומש

 עכײװ ןוא עטראה טימ לטעטש סאד ןגראזאב םאדאר ןײק

 טכיוה ,ןיליפת טימ תילט םעד טגײל שזאלדימ השמ .רעדעל

 גנוטכא טיג רע ,לרעקוק א ביוש רעד ףיוא זײא םעניא סיוא

 ,דרעפ יד ףיוא

 ׳ךעלקיפופ טבאק ׳ךעלרעבעל עגעזדנעג טארב ״דנמלא יד

 אזא פוז א ,קינפורק א טכאק ,ךעלזדנעג ײװצ א פא טארב
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 שזאלדימ השמ .ןעמאזוצ שײלפ ןוא דעלעבעב ,ןפיורג ןופ

 ןוא ןצײהרעטנוא ןעמ ףראד טסארפ אזא ףיוא זא ׳טגאז

 א ןוא ׳םיורא טניר פאט ןיא דאל א ׳רע טגערפ ׳םאװראפ

 .ןײרא טניר לוױטש ןיא ךאל

 ןעניושראפ ףױא סיוא ןיוש ןקוק ןםיורדניא םעלאגעלאב יד

 /׳לצירפ עגושמ״ םאד זיא ןיושראפ רעטםעב רעד .ןראפוצמײהא

 ־טוג א ןופ ןוז א ״לצירפ עגושמ״ סאד .סעלאגעלאב יד ןגאז

 ןיא ןעװעג .האובת ׳םיריזח ץלעק ןײק טגנערב ׳רעציזאב

 עינטאמ א םירוחב עשידײ רעצלעק וצ טליפשראפ ׳ןבולקטכאנ

 בלאה ״עקטאגאר״ רעד ןיא ןפיולוצ טמוק .דראיליב ןיא

 טשינ ךיז טגניד ׳עדנאל א ןײלא רענײא ךיז טמעג ׳ןפיוזאנ

 .לטסנידראפ רשכ א .זײרפ ןטימ

 .םירחום קירוצ ןױש ןעמוק ץלעק טאטש רעד ןופ

 רעײטשסױא םוצ ןכאז ׳ןטעקאפ טגארט ןאמצלאז ןילײרפ

 .הנותח ריא ףיוא

 .ןראפמײהא ףראד ןעמ

 .ןראי יד ןופ ׳ראי םענופ גאט א ךאנ /ד ךורב

 פעלק ןעגנאלרעד תולגע־ילעב רעקינלעימכ

 סעקישטשמארגאפ עשיליופ

 באה ׳ןבעל שידײ .1922 ראי םעניא גאט־רעטניװ א זיא׳ם

 :טקאהעגפא ןוא רעװש םמעטא ןעמ .רקפה זיא סטוג ןוא

 ־אק רעשירעטילימ א וצ ןפורעג ןרעװ םיצקש עשיפראד יד

 .ךעלײרפ ךיז טכאמ ןעמ ןוא ןדײ ןעמ טגאלש ׳עיסימ

 ׳רעפרעד יד ןופ ,עקירעי־21 יד ׳ײז ןעמוק זײװםעדנאב

 .לוױטש ןיא ןאטעגנא .ץלעק ןוא קינלעימכ ןשיװצ ןגיל עכלעװ

 ךעלטיה ענעטאנארג ׳ךעלקער ןוא ןזיוה־רענײגיצ עצראװש

 וצ — ןקעטש א טנאה ןיא .סעקשאד עטריקאל־ץראװש טימ

 ףוצרפ םאד ׳ןביור וצ — קאז א םערא ןרעטנוא ׳ןגאלש

 .טײקשיחצור טימ טליפעגנא

 א ראפ םאװ .דרע רעד ףיוא ײנש רעםאנ א טלאפ סע

 ףיוא ןא םיצקש יד ןפערט געװ ןפיוא .רעטעװ אזא ׳טימעג

 .זדנעג סנטםאק טימ ןדאלעג ׳ןרופ רעקינלעמכ טימ הרוש א

 טריפעג ןרעװ רענעגעװ יד .ןטקודארפ ײלרעלכ ןוא ןטשרעג

 ןוז ןײז ןוא עינאפ עלעמהרבא ׳שזאלדימ רעדירב יד ןוס

 •ןאמדירפ עלעװלעװ ןוא עלעבײל ׳גילעז

 טימ טלעזאב ׳ןדײ רעקינלעימכ יד ןענעז טראה־קיזדלעפ

 ןבאה .ץלאטש ןלאנאיצאנ ןוא הרובג רעשידלעה רעטלארוא

 ׳יניבא בקעי ןופ פא ןעמאטש ײז זא תונעט ןײק םענײק וצ

 .ןדיי ןענעז ײז סאװ ץלאטש ןענעז

 טעװ וצרעטעפש״ :םיצקש יד ןופ רענײא פא ךיז טפור

 א ןלאפ דנאװעגטעב ןוא סנשיק עשידײ ענעםירעצ יד ןופ

 .ײרעשזריהעג א ׳רעטכעלעג א /׳ײנש רערעסעב

 זיא — רעטײװצ א פא ךיז טפור - ןדײ א ןגאלש וצ״

 א רעדיװ .״ײא ׳ייא״ ׳טפיולטנא דישז רעד ׳טוג יוזא טאלג

 .ײרעשזריהעג

 יד ןקוק ןקארשרעדמוא ׳גנוצעשגנירג ןוא טומ םיורג טימ

 דעד טריטקעפםער קינלעימכ ןיא .םילרע יד ףיוא תולגע־ילעב

 לרע ןא טאה לטעטש ןיא ׳ןפארטעג טאה םע .ןדײ םעד יוג

 בוריע םעד ןריפכרוד טזאלעג טשינ ןוא טלעטשעגגגעק ךיז

 .ןדנוצעגרעטנוא סע ןעמ טאה ׳לזײה ןײז ןבעל

 ־טלאטש ׳רעכיוה ןײז סיוא טכײלג שזאלדימ (סעטאנ) השמ

 ׳טםנרע טרעװ םינפ ןײז ׳אתורבח יד פא טםעמ ׳רוגיפ רענ

 ןוא ןירג ףיוא יולב ןופ ןעינימ ןגיוא יד ׳תױרחא םיוא טקירד

 ...ןםאלשטנא ךיז טגעװאב רע ׳יולב רעדיװ

¥ 

 װו ׳קראמ רעצלעק ןפיוא זיוה ןקיקאטש ןסיורג םעניא

 טימ טקיטראפעגפא לענש ךיז ןעמ טאה ראפ טמוק עיסימאק יד

 ׳ןסעגראפ טשינ ןבאה םיצקש יד .םיאורב ענעסערפעגסיוא יד

 ןעמענ .ץעזעג ןפיוא ןפײפ ןוא ןדײ ןגאלש ןעמ ןעק טנײה זא

 ףיוא ןפנארב ןײרא זלאה ןיא ןסיג ׳ןעמאזוצ ףיונעצ ךיז ײז

 ןפיוא זאל א ךיז ײז ןביג טניה עטצײרעצ יװ ןוא שזארוק

 .קראמ

 ץא םקעבעג טימ ןלעטשעג רעביא ןרעק רעביור יד

 ־ראפ א וצ ךיױ לפעט א טימ טלײא סאװ הנקז א .טסביוא

 טימ ןטארטעג ןוא דרע רעד ףיוא ןפראװעג טרעװ ׳ןטפאלש

 — עקשטיטלא יד ךיז טעב — רעדניק עשידיי״ .סיפ יד

 יז ליװ ׳וצ טפיול דײ א .״סיוא ײג ךיא ׳ףיוא ךימ טביוה

 .ןקעטש א ןופ ןטלאפשעצ םיא טרעװי פאק ןײז ׳ןבױהפיוא

 ׳ןביוש ןכערב ׳ןטפעשעג יד רעביא ךיז ןזאל רעגעלש יד

 ׳לװיטש ׳הרוחם־טינש ןוא טנװײל טימ קעז יד ןא ןפאטש

 ׳ןײרא טנעה ערעײז ןיא טלאפ םע רעװ .ךיש ןוא ךעלרעגײז

 .טולב זיב ןגאלשעג טרעװ

 ־ראפ ךיז ןבאה ײז ׳ןענופעג וצ טשינ זיא טײל־ײצילאפ יד

 ...ךעלםעג עקיטײז יד ןיא טקעטש

 ןרעװ םיולמ יד ׳ץאלפ־קראמ םעד ךרוד טראפ היװל א

 ...דרע רעד ףיוא טלאפ םיכירכת ןיא ןנמ־רב רעד .טעגרהעצ

 ־ינלעימכ־רעצלעק רעד וצ ךיז ןיארטרעד תולוק עכעלנײפ

 ׳ןראצ טימ ןזיורב תולגע־ילעב רעקינלעימכ יד .עקטאגאר רעק

 ןענעדאל טימעג רעװש א טימ ׳טראװ ןײק םענײק וצ ןדער

 .רענעגעװ יד ײז

 הלגע־לעב רעקירעי־ןצנײנ רעד ׳ןאמדירפ אבא לאיתוקי

 רעקינלעמכ יד ;םינתוחמ עדנאל א טימ קינלעמכ ןופ ןא טמוק

 .ךדשמ ךיז ןענעז סלקניפראג רעצלעק יד טימ םטנאמאיד

 פארא טזאל ׳קראמ םעד םורא טזײרק הלגע־לעב רעגנײ רעד

 .םאג רעקיטײז א ןיא עיצנאטם א ףיוא םינתוחמ יד

 .קיטפערק ןוא גנױ רעבא ןצנײנ םיוק זיא אבא לאיתוקי

 טראפ רע .ןבײל יד יװ דרעפ ײװצ ׳עדנאל א טימ ןיוש טראפ

 אזא .םיא טשרעהאב ליפעג ךעלנײפ א ׳ןײרא קראמ ןיא טציא

 ןענײװ יאדװא זומ סאד .טרעהעג טשינ ךאנ רע טאה ײרעמאי

 רע טאה רדח ןיא .ןדײ ענעגאלשעצ יד טימ איבנה והימרי

 םיתמ יד ףיוא ךיז ןביוה ׳טנײװ איבנ רעד זא ׳טנרעלעג לאמא

 .םירבק יד ןיא
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 א ךאד טאה קיגלעימכ ןיא .ןײז טשינ ךאד ןעק יוזא ׳ןײנ

 .ןדײ א ראפ ארומ יוג

 רעצלעק עטעגרהעצ יד וצ רײלטימ א טליפ אבא לאיתוקי

 ,טנאה רעקניל רעד ןיא םעצײל יד םענ א טיג רע .רעדירב

 רעד טימ .לעפאב םוצ טײרג פעק יד סיוא ןקערטש דרעפ יד

 ןגאלש ןוא ןגאי ןא רע טביוה ,טנאה רעטכער רעד ןיא שטײב

 .רעדרעמ יד

 יד ףיוא לקאװ א ךיז ןביג ןשינעפעשאב ענעפױזאב יד

 יד .ןגאלשקירוצ ןענעק לאז דײ א זא טשינ ןביולג ,םיפ

 ןדײ ערעדנא ןוא ןטנעדוטם ׳תוכאלמ־ילעב ׳םיבצק רעצלעק

 עכלעוז ,רעביור יד ןבײרט ןא טביוה ןעמ .רערעטנומ ןרעװ

 .רעפרעד ערעײז ןופ גנוטכיר רעד ןיא טציא ןפיול

 ־רע רעד .״עקטאגאר״ רעד ףיוא ןא ןעמוק סרעגעלש יד

 ןגיוא ענײז ,שזאלדימ (סעטאנ) השמ ײז טקרעמאב רעטש

 .ןבראפ ענעדישראפ ןיא ןײרא ןלאפ ,ןעינימ וצ ןא ןביוה

 ־מארגאפ יד .רוביצב ןטכארט ײז ,טשינ ןדער תולגע־ילעב יד

 .עקטסאפ א ןיא ןײרא ןלאפ ײז זא ,טשינ ךיז ןפאכ םעקישט

 א — טײז רערעדנא רעד ןופ ,רעזײה — םאג טײז ןײא ןופ

 ןופ טײרב יד ״דרוש א ןיא •ןאקראפ רעטרעיומעג רעכיוה

 ײז ,תולגע־ילעב רעקינלעמכ יד סיוא ךיז ןלעטש ,םאג רעד

 יד ןופ רענײא ןײק .סרעגעלש יד געװ םעד ןלעטשראפ

 ײז ןענעז ןגילפ יד יװ .רעצנאג א םיורא טשינ זיא םרעביור

 ־ילעב ערעדנא יד .טנעה עזיולב םעטאנ השמ ןופ ןלאפעג

 יד רענײב יד ןכארבעגגא ןשטײב יד טימ ןבאה תולגע

 .רעדרעמ

 ערעײז וצ טקניהעגקעװא ײז ןבאה טניה ענעגאלשעצ יװ

 עטביורעגנא יד טימ קעז יד ךיז רעטניה קידנזאל ,רעפרעד

 .תורוחס

 למיה קיטש רעיולב א ,סנקלאװ יד טפוטשעגפא טאה ןוז יד

 טאה ןעמ ,קיטםארפ ןראװעג זיא טפול יד ,ןזיװאב ךיז טאה

 .רעײרפ טמעטאעגפא ןוא ןדאל ןוא ריט טנפעעג

 ןופ דובכ םענעטארטעצ־סיפ יד טימ ןוא ןטעדנעשעג םעד

 ־ארעג תולגע־ילעב רעקינלעימכ יד ןבאה ,ןדײ רעצלעק יד

 .טעװעט

 קישטװארק ךאניעה־השמ ןופ החפשמ יו



 עיצ&קירבאפ ןוא לדנאה / טםילדלאג לטאמ
 (כיבא־לת)

 טימ ןעװעג דײר זיא סאװ ׳טאטש א ןעװעג זיא קיגלעימכ

 ־עגנא יז טאה עיצקודארפ ריא טימ .עיצאקירבאפ ןוא לדנאה

 טעטש עטסערג יד ןיא פרעמ־ץאזפא עםיורג יד וצ טראפש

 ןבאה ןדײ רעקינלעימכ .דנאלםיוא ןײק וליפא ןוא דנאל ןיא

 ־נולעטשאב עלא .םירחוס עקיאעפ ןוא ענעלטנרא םלא טמשעג

 טימ ןוא ךעלטקניפ טריפעגסיוא ײז ןבאה ןתובײהתה ןוא ןעג

 •שינעטנעק־ךאפ

 ״םעינראשאפ״ יד

 דובכ טימ ןעװעג םנרפמ ךיז ןבאה תוחפשמ רעטרעדנוה

 ־הסנרפ רעסיורג א ןעװעג זיא סאד .זדנעג ןרעטיפ םײב

 .תוסנרפ־ןבענ ײר א ןפאשעג ךיז ןבאה םעד םורא ןוא גײװצ

 /׳סעינראשאפ״ יד ןופ טבעלעג ןבאד תוחפשמ רעטרעדנוה

 ־טםאל ןופ רעמיטנגײא ׳ןרעדעפ טימ םרעלדנעה ײז ןשיװצ

 ׳קרעמ יד רעביא הרוחם יד טריפעצ ןבאה סאװ ׳םאטיוא

 ׳סיטחוש ;ןגאװ ןוא דרעפ טימ סרעגערט ׳סרעפאלק־ןטסאל

 .רעטעברא ערעדנא ןוא םרעקילפ

 ־סנארט טימ ןרעװ טקישעצ ןגעלפ זדנעג עטעשאפעג יד

 ןידנעב ׳עציװאגםאס ׳ץיװאטאק ׳שזדאל ׳עשראװ ןײק ןטראפ

 עדעי קיטש רעטנזיוט רעקילדנעצ וצ — טעטש ערעדנא ןוא

 יד .רעמ ליפ ךאנ תואגח עכעלטסירק יד ףיוא ןוא ׳ךאװ

 ךיא באה םאד .אמזוג ןײק טשינ זיא רעטנזיוטרענעצ רעפיצ

 םירחוס סאװ ׳ןרעדעפ יד טיול טלעטשעגטסעפ ןײלא לאמא

 טיול ךיוא ןוא ךאװ עדעי סרעלזדנעג יד ײב ןפיוקפא ןגעלפ

 עדעי טקיטפעשאב ןײז ןגעלפ סאװ ׳סאטיוא־טסאל לאצ יד

 ילאמ לגײס ןופ החפשמ יד
 ״סעינראשאפ״ עסיורג ןופ רעמיטנג א

 טעטש עםיורג יד ןיא הרוחס יד ןריפרעבירא םײב ךאװ

 .ןײרא

 •עטכײל ןײק ןעװעג טשינ זיא סרעלזדנעג יד ןופ הסנרפ יד

 ־עראהראפ ןוא טגאיראפ ןײז ןשטנעמ יד ןגעלפ ןאזעס ןיא

 ןײטשפיוא טזומעג ןעמ טאה גאטראפ ןיוש .טכאנ ןוא גאט טעװ

 עשירפ ןעגנערב וצ טראד ןופ ידכ ׳ןדיראי ףיוא ןראפ ןוא

 א ןענעז עכלעװ ׳ןגײטש יד ןליפוצםיוא זדנעג ןטראפסנארט

 ־אפעגסיוא ןיוש יד ןופ ןראװעג טקידײלעגסיוא רעירפ גאט

 ־טםאל ךיוא לאמוצ ׳םעלאגעלאב ענעגנודעג .זדנעג עטעש

 ־נגײא יד ףיוא טראװעג גאטראפ ןיוש ןבאה ׳ןליבאמאטיוא

 געװ ןיא ןזאלוצםיורא ךיז ידכ ,״סעינראשאפ״ יד ןופ םרעמיט

 עלעיצעפס רעדא רעדניק ערעײז ןקיש ןגעלפ לײט .ןײרא

 .ןעגנופיוקנײא יד ןכאמ וצ ןטנעגא

 טקילפעגפא ןטכעש ןכאנ ןגעלפ זדנעג עטעשאפעגסיוא יד

 טקאפעג ײז ןענעז ךאנרעד ׳רעטעברא עלעיצעפס ךרוד ןרעװ

 ךרעב ןרעיוד טגעלפ סאד .םיחמומ ךרוד סנטםאק ןיא ןראװעג

 ןעמוק ןגעלפ ןײרא טכאנ רעד ןיא קיטש א זיב .גאט ןצנאג א

 עםיורג יד וצ סנטםאק עטלאפדאפ יד ןריפפא סענאמרופ יד

 .ןליבאמאטיוא־טסאל

 ןעװעג קידנעטש ןענעז ״םעינראשאפ״ יד ןופ פיטאבעלאב יד

 ״סעינראשאפ״ יד ןיא זא ׳ןגראז טתמעג ןבאה ײז .טעראפראפ

 זיא זײגמורא ןגעלפ ײז .תופיגמ ןײק ןכערבםיוא טשינ ןלאז

 — ״ענימ עמורק״ א טכאמעג טאה זדנאג א זא ןוא ןגײטש יד

 ןגראז טזומעג ײז ןבאה ךיוא .טרילאזיא ךײלג יז ןעמ טאה

 טרעפילעג טגעלפ םאװ ׳זײפש ןופ םאפאז ןקירעהעג ןראפ

 .טאטש ןיא םירחום־האובת יד ךרוד ןרעװ

 יד טקיטפעשאב ןײז ךיוא ןגעלפ ״סעינראשאפ״ יד ןיא

 ־לעימכ ןיא הרשנה רעײז טכאמעגכרוד ןבאה עכלעװ ׳םיצולח

 .לארשי־ץרא ןײק הילע רעד ברע ׳קיג

 :ןעװעג ןענעז קינלעימכ ןיא סרעשאפ־זדנעג עטםערג יד

 ערעײז ךיוא .ילאמ לגײפ ׳עזוג לסאי ׳ןײטשניװעל ןתנ

 ןבאה ׳קידנעטשבלעז ןראװעג רעטעפש ןענעז עכלעװ ׳רעדניק

 ןופ ןגײטש טימ םיחטש עטמיוצעגמורא עםיורג טגאמראפ

 ןבאה עשזנארב רעד ןיא ץאלפ ןבושח א .זדנעג רעטנזיוט

 .רשא ןוא הידידי ׳םײח ׳ריאמ — ילאמ רעדירב יד ןעמונראפ

 ליױו ,״סרעניורק״ יד ןפורעג ךיוא ײז ןעמ טאה לטעטש ןיא
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 ןעמאנ ןטימ טוג שיפראד א טאהעג טאה עדײז־־רעטלע רעײז

 רעדירב יד ןופ רעדעי טאה ןראי עטצעל יד ןיא •״עניורק*

 ״עינראשאפ״ רענעגײא ןא טגאמראפ

 עשזנארב רעד ןיא ןעװעג־קםוע ןבאה עלאמ רעדירב יד

 .גאט א םענײא ןיא •גירק־טלעװ ןטשרע ןופ בײהנא ןראפ ךאנ

 רעסיורג א ןעמוקעגפארא קינלעימכ ןײק זיא ,1914 ןיא

 רעכלעװ ׳ןפורעג םיא ןעמ טאה יטנעלאװ ,רחוס רעשטײד

 זא ׳ןענופעגסױא לדנאה־זײפש ראפ ךוב־ראי א ןופ טאה

 פע טאה שטײד רעקיזאד רעד .זדנעג ןופ רוקמ א זיא קינלעמכ

 ילאמ רעדירב יד טימ ךאמפא ןא ןסאלשעג לאמ ןטשרע םוצ

 .ךאװ עדעי זדנעג רעטנזױט רעטרעדנוה םיא ראפ ןרעפיל וצ

 ןאט וצ טאה רע זא ,טגײצרעביא דלאב ךיז טאה רחום רעד

 טרעטײרבעגסיוא ךאמפא םעד רע טא;ז ,טײל עקידנעטשנא טימ

 רעמ ץלא םורא יוזא ןבאה ילאמ רעדירב יד .ןםפעש ףיוא

 ליפ ןעמונעגוצ ךיוא ןוא גנומענרעטנוא רעײז טרעטײרבעגסיוא

 ךורב ןוא ,טסילדלאג ,סעשטיא םײח ,לשמל ,יװ ,םיפתוש

 טאה רעכלעװ רעטאפ ןײמ טשינ) טסילדלאג (סהרובד עקשטוב)

 יד טימ ןדײ ליפ ןעװעג ןענעז טאטש ןיא ,ךורב ןםײהעג ךיוא

 ןעמענ יד ףיוא ןפור רעבירעד ײז ןעמ טגעלפ ,ןעמענ עקיבלעז

 ןיא זיא רעטאפ ןײמ .ןעמענוצ טימ רעדא ןרעטלע יד ןופ

 רעצרוק א ךאנ .(״ךורב רעצראװש״ סלא ןעװעג טנאקאב טאטש

 ץנאג ןראװעג םיפתוש ערעײז טימ םרעניורק יד ןענעז טײצ

 ןוא טאטש ןיא רעזײה עטסנעש יד טפיוקעג ןבאה ײז .ךײר

 טפיוקעגפא ךיוא ײז ןבאה רעטעפש .םיריבג יװ טניוװעג

 ןעמאנ ןטימ (ףראד) טוג א ךיוא יװ טעטש ערעדנא ןיא רעזײה

 ךיז ןבאה ןטפעשעג יד ןעװ ״דמהלמ רעד ךאנ .״װאדישז״

 ױא ,עיצאלפניא עסיורג א ןעװעג זיא׳ס ןוא טלעטשעגפא

 .טפיוקראפ ײז ןבאה טוג םאד ךיוא ןוא תופתוש םיוא ןראװעג

 — טפעשעג ןגײא ןא טכאמעג ןאד ךיז טאה רעדנוזאב רעדעי

 ןיא עיציזאפ אזא ןעמונראפ טשינ רעמ ןיוש רעבא ןבאה ײז

 .גירק־טלעװ ןטשרע םעד תעב יװ עשזנארב רעד

 ךיוא ןבאה רעמיטנגײא־״םעינראשאפ״ ערעםערג יד וצ

 ׳טײלג לםאי המלש ,םעדײא ם׳השמ ןלעג םעד ןמלק :טרעהעג

 ןופ עלא — רעשטוק קילעז ,רעשטוק לאומש ,רעשטוק לםאי

 חרז ,רעגנוא לאױ ,ןאמנײלק עקײש .ןײטשניװעל החפשמ רעד

 טאטש ןיא ןעװעג .ןאמפיוק עשאב ,רעלימ םײח ,ענדאגיװ

 רעײז ןפיוקראפ ןגעלפ סאװ ,״סעינראשאפ״ עגײלק ךם א ךיוא

 .אפוג טאטש ןיא עיצקודארפ

 .רעדניק וצ ןרעטלע ןופ השוריב ןײגרעביא טגעלפ ךאפ סאד

 ןײק ןוא דמערפ רעד ןופ ןעמוק ןגעלפ םאװ םמעדײא ךיוא

 ןראװעג ןגיוצעגנײרא ןענעז ,ךאפ ןגעװ טאהעג טשינ גנונא

 ליפ ןלײצרעדכאנ ךיז ןעמ טגעלפ לטעטש ןיא .הסנרפ רעד ןיא

 ןוא לטעטש ןיא ןעמוק ןגעלפ םאװ ,סמעדײא ןגעװ תױשעמ

 זדנעג יד וצ ןײגוצנײרא ןבאה ארומ וליפא טײצ עטשרע יד

 ןעװעג רעבא ןענעז רעטכעט רעקינלעימכ יד .גײטש ןיא

 רענעמ יד טריפעגנײרא זײװכעלםיב ןוא ״םעירעב״ עסיורג

 .ךאפ םעד ןיא

 החפשמ ןײז טימ עזוג לסאי

 ןרעדעפ טימ לדנאה רעד

 ןופ ןײגרעביא טגעלפ ןרעדעפ טימ לדנאה רעד ךייא

 לעיצעפם ךיא ןיב לדנאה םעד טימ .רעדניק וצ ןרעטלע

 ,רעדניק ענײז עלא ןוא ה״ע רעטאפ ןײמ ךיוא לײװ ,טנאקאב

 •ןראי עלא טקיטפעשאב טימרעד ךיז ןבאה

 ןטשרע ןראפ ,ראי 5 רעדא 4 ןופ דניק סלא ךאנ קנעדעג ךיא

 רעטלא ףתוש ןײז טימ טגעלפ רעטאפ ןײמ יװ ,גירק־טלעװ

 .ןרעדעפ אליק רעטנזיוט ךאװ עדעי ןריטראפםקע עקלעיקוק

 ןײק ןראפסיורא ךיוא טײצ וצ טײצ ןופ טגעלפ רעטאפ ןײמ

 ־ילשעג ,ךופ ןטראם ענעדישראפ ןופ ןרעטסומ טימ דנאלסיוא

 •המודכו ןרעדעפ ענעם

 ןופ ןעמוקקירוצ טגעלפ רעטאפ רעד ןעװ זא ,קנעדעג ךיא

 ־טנא סיורא רעדירב ערעטלע ענײמ טימ ךיא ןיב ,דנאלסױא

 רעד טגעלפ טראד .ןוױואכלאק םײב געװ רעצלעק םוצ ןגעק

 זיב ןראפוצ ןוא עדנאל רעד ףיוא ןעמענפיוא זדנוא רעטאפ

 ,קעפעג םעד ןלאפאב רימ ןגעלפ ןקירעשײה יװ .זיוה רעזדנוא

 ףיוא .רעדניק יד ראפ תונתמ ןענופעג ךיז ןבאה׳ס ןכלעװ ןיא

 — םיגורתא ךיוא םײהא ןעגנערבטימ עטאט רעד טגעלפ תוכים

 ערעדנוזאב יד ראפ עכעלטע ןוא בוטש רעד ראפ םענײא

 רעטאפ רעד טאה קעפעג םעד ןיא .ךעלביטש־םידיסה

 ןזאלסיורא טשינ טגעלפ רע סאװ ,לצנער ןרעדעל א טאהעג

 סע רע טאה בוטש ןיא קידנעמוקנײרא טשרע .טנאה רעד ןופ

 ןטאנקנאב ךעלקעפ טראד ןופ ןעמונעגםיורא ןוא ןסאלשעגפיוא

 דאלפוש ןיא ןטלאהאב ידכ רעטומ רעד ןבעגעגרעביא ײז ןוא

 ןופ תועבטמ ןוא ןטאנקנאב ןגיל ןגעלפ טראד .ץנעדערק ןופ

 — ,ןקראמ עשטײד ,ןשיגײר ׳ןענארק ,סעטוילאװ ענעדישראפ

 ןפיוקראפ טגעלפ עטאט רעד עכלעװ וצ ,רעדנעל ןופ ץלא

 ןעמונעג רע טאה ,לקעפ סאד ןעמאמ רעד ןבעגעגרעביא .הרוחם

 א טימ .אעמראק ןוא ךעלרעקוצ רעדניק זדנוא ראפ ןלײט

 עטיור ײרד ןעמענסיורא רע טגעלפ טײקכעלרעײפ רעדנוזאב

 ןעמוקאב טאה דניק םעדעי — ןדײנשעצ ײז ןוא ןצנארעמאפ

 •עלעטרעפ א

 ליפ ןעװעג ךאנ ןענעז ףתוש ןײז טימ רעטאפ ןײמ רעסיוא

 .ערושזד רודגיבא ,ערושזד ךורב ,לשמל ,יװ ,םירחוס־ןרעדעפ

 ןגעלפ םירחום עקיזאד יד .עקלעיקוק הירא ,ינלעטישז םהרבא
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 טנגעג רעקימורא רעצנאג רעד ןופ ךיוא ןרעדעפ יד ןפיוקפא

 רעסיורג א ןראװעג קינלעימכ ךיג ראג זיא םורא יוזא ןוא

 ךיוא ןראװעג טנאקאב זיא ןוא ,לק-טרא ןקיזאד ןופ רעטנעצ

 רעטלא יװ טעטש ערעדנא ןופ םירחוס־ןרעדעפ .דנאלסיוא ןיא

 ןבאה ׳(םעדײא סקאנרעטםאפ השמ) רעקוצ רזעילא ןוא עפאל

 ןפיוא״ ןײז וצ ידכ קינלעימכ ןיא טצעזאב לעיצעפם ךיז

 .דנאלסיוא טימ רחםמ רעײז ןרעטײרבסיוא ןוא ״טרא

 זיב 40 ןפערטאב ףיוקראפ רעד טגעלפ ןאזעם־רעטניװ ןיא

 רעד טיול ןײז ןגעלפ ןזײרפ יד .שדוח ןדעי אליק טנזיוט 50

 ןענעז ןזײרפ יד ןעװ ןטײצ ןעװעג .דנאלםיוא ןופ עגארפכאנ
 .ןראטײנ יד האל ײב טאטשראװ רעדײנש רעד __ . , . . . ,

 ־ ־ רעבירעד ןגעלפ ןרעטראפסקע יד .ןגיטשעג קיטלאװעג וליפא

 ןטיהפא ןוא ךיז ןשיװצ ןרירוקנאק וצ טשינ ידכ ,תודחא ןסילש

 ־לעימכ .דנאלסיוא ןיא ךיוא ןוא ןליופ ץנאג ןיא טמשעג טאה רענײא וצ .ןעװעג ןענעז ןתופתוש עכלעזא ײװצ .זײרפ א

 ־סקע ןבאה ןײלא ײז סאװ םעד ץוח ,םירחוס־רעדעפ רעקינ רעד וצ ;רעקוצ .א ,טםילדלאג .ב ,עפאל .א ־ טרעהעג ןבאה

 ראפ תורוחס ןרעפיל ךיוא ןגעלפ ,דנאלסיוא ןײק טריטראפ ןא .ןרעפלאה .ב ןוא גרעבנײװ .א ,ערושזד .ב — רעטיױוצ

 .ןליופ ןיא ןרעטראפםקע ערעדנא לדנאה ןײז טאה רעכלעװ ,גנירעה היבוט ןעװעג זיא םאנםיוא

 עשיליופ יד ןעװ ״דפוקת־״םעשװא״ רעד ןיא זא ,קנעדעג ךיא וגעלפ ןטסישזנארב־ןרעדעפ עכעלטע .םיפתוש ןא טריפעג

 ערעײז ןדיי ייב ןםיירוצסיורא ןװורפ טכאמעג טאה גנוריגער "יאפ זיעיזעפ זריטראפסקע טימ ןעמענראפ לעיצעפס ךיז

 ־סקע םעד ףיוא טגײלעג גיוא לעיצעפס א ײז ןבאה ,תוסנרפ רעמאד ןצופ םוצ ןרעדעפ־סוסקול יװ ־ ןקעװצ ערעדנוזאב

 ענעקאבעג־ײנ יד עכלעװ סעשזנארב יד ןשיװצ .לדנאה־טראפ עיצאקירבאפ טרא. רעד טימ .ןעלטיה עשירעטילימ ןוא ןטיה

 ,ןשרעהאב טנעקעג טשינ ןפוא םושב ןבאה םירחוס עשיליופ ׳רעברעפ לקעי השמ ,ךײרנערע לדוד ־ןעמונראפ ךיז ןבאה

 רעכייר רעםיװעג א .ןרעדעפ טימ רחסמ רעד ןעװעג זיא זיא םעדייא םעקלעיקוק רתלא־ןועמש םייח ,לאיפאט שובייל

 א ןיא םעמום עקיזיר טגײלעגנײרא טאה ,קישטנאי ,קאילאפ טקיטפעשאב ןײז רקיעב ןגעלפ טעברא רעד טא ײב .ערעדנא

 הרירב תילב .ןעװעג חילצמ טשינ רעבא ׳ןרעדעפ ןופ קירבאפ ערעייז ןופ הסנרפ רעד ןיא ןפלאהעג ןבאה סאװ ,ןעיורפ

 טימ ןעגגודניבראפ טימ ףתוש ןשידײ א טכוזעג רע טאה .תוחפשמ

 טאה םירחום עשידײ יד ןופ רענײק .סעמריפ עשידנעלסיוא דיוא ןענעז עשזנארב רעד ןופ ןרעטראפםקע ערעםערג

 עשיטימעםיטנא יד לײור ,םיא וצ ןײטשוצ טלאװעג טשינ רעבא רעד טאה 1930 ןיא •װאנראט ןוא ץילעימ ׳עקארק ןיא ןעװעג

 סאד קאילאפ רעד טאה ףוסל .טלוב ןעװעג ןענעז תונװכ ־יערעג א ,דײ א ךרוד ץלעק ןיא טלקיװטנא ךיוא ךיז לדנאה

 עשידײ וצ טפיוקראפ ןענישאמ עלא ןוא טרידױוקיל טפעשעג קירבאפ ןײז .רעדניק ענײז ןוא דירפ החמש השמ ׳ר ,דיםח

 .דלעפנײטש החפשמ ןופ טאטשראװ־רעדײנש
 .דלעפנײטש השמ ,ןאמפיוק לאומש הלעסנײטש עלײב : סטכער ןופ ןציז
 דלעפנײטש לקעי ,ינדאגיװ עפיל :םטכער ןום ןעײטש .ןאמפיוק עלײב

 הלעפנײטש רזעילא
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 טעמכ זיא םוטנדיי ןשיליופ ןופ םוקמוא ןטימ .ןרעטראפסקע

 טראפסקע־ןרעדעפ רעסיורג רעד ןראװעג ןדנוװשראפ ןצנאגניא

 .ןליופ ןופ

 ןלאצ עסיורג ןרעפיל ןגעלפ םאװ םירתוס ליפ דיוא ןעװעג

 ־װאדאימ םײח :ןעװעג ןענעז סאד .טעטש ערעדנא ראפ רעײא

 ״יקסװעינשאװק לבײל ׳יקסראצנאג דוד ,קינװאדאימ לװײפ ,קינ

 עלא ײז •ד״נאא ןאזנעדירפ המלש ןרהא ׳יקסװיעינשאװק לרעב

 יד .זעק ןוא רעטופ ןרעפיל טימ ןעמענראפ ךיז ךיוא ןגעלפ

 ןענעז ײז — רעײא ןופ טפעשעג רעבא ײז ןבאה הסנרפ־טפיוה

 ׳רעײא ןכעלאק ןוא ןריניזאגאמ ףיוא םיחמומ עסיורג ןעװעג

 ןיא םירחוס יד וצ ןראװעג טרעפילעג רעטעפש ןענעז סאװ

 .טעטש ערעסערג יד

 ריב ׳רעדעל ,טכיל ,ףײז

 ,ןקירבאפ עשידײ ײר עצנאג א טאהעג ךיוא טאה קינלעימכ

 רעד רעסיוא טײװ טמשעג עיצקודארפ רעײז טימ ןבאה םאװ

 יד .שטיװאקװעל לדיא ןופ קירבאפ־ףײז יד לכ־םדוק .טאטש

 א טאהעג ןבאה עכלעװ ןפײז ענײפ טריצודארפ טאה קירבאפ

 ןעגנולעטשאב ףיוא ןקישעצ הרוחס יד טגעלפ שטיװאקװעל .םש

 טאה רעטעפש .טעטש ערענעלק ןוא עסיורג ןיא םירחוס ליפ

 לדיא .לארשי ןיא קירבאפ־טכיל עטמיראב יד טיובעגפיוא רע

 .דיסח רענישטנעכ א ,דײ רעמורפ א ןעװעג זיא שטיװאקװעל

 רעד ןופ ןעװעג זיא קירבאפ־ףײז ערענעלק ליפ ,עטײװצ א

 ןעמ טאה ,רעדניק סמוחנ לסאי עלעזײר — ןאמקירב החפשמ

 ןיא ןרעװ טפיוקראפ רקיעב ןגעלפ ןפײז ערעײז .ןפורעג ײז

 השמ ןופ קירבאפ־ףײז ןוא־טכיל יד ךיוא .טעטש־ץגיװארפ יד

 ןעמונראפ טאה קירבאפ יד .םש א טאהעג טאה קאנרעטסאפ

 ־ײשראפ יד .ןענישאמ ענרעדאמ טגאמראפ ןוא חטש ןםיורג א

 טכיל ענעטכאלפעג ,עקיבראפ ׳ענײלק ,עםיורג — ,םיגימ ענעד

 ןוא טעטש ענעדײשראפ רעביא ןרעװ טקישעצ ןגעלפ —

 טעבראעג טאה קירבאפ יד ןעװ ,ןטײצ ןעװעג .ךעלטעטש

 ־רא ליפ טקיטפעשאב טאה קירבאפ יד .טכאנײב ןוא גאטײב

 סײב ןטעברא רקיעב ןגעלפ םאװ ,ןעיורפ ךיוא יװ רעטעב

 יד וצ טרעהעג טאה קאנרעטםאפ השמ .טכיל יד ןקאפ

 סאװ ,דיסח רערעג א ,טאטש ןיא ןדײ עטסקידובכב עטסנעש

 דעד ןיא םײחה חור רעד .הבחר דיב הקדצ ןבעג טגעלפ

 ־תםי א ,סעמיס־הנח עלהרש ,בײװ ןײז ןעװעג זיא קירבאפ

 .ןח ןשידײ ןרעדנוזאב א טימ ראות

 סאװ ,קירבאפ־טכיל רעד ןופ ףיוה ןעגנאל ןקיבלעז ןיא

 טאה ,ןעניזאגאמ טימ טיובאב ןעװעג ןטײז עדײב ןופ זיא

 טרעהעג טאה סאװ ׳קירבאפ־ןזליג ענײלק א ןענופעג ךיוא ךיז

 רעד ײב .יקצירז עלעמילב ,הנמלא רעקידובכב רענײפ א וצ

 .ךעלדײמ ןוא ןעיורפ טקיטפעשאב ןעװעג ןענעז טעברא

 — ערענעלק ןוא ערעםערג — ןעײרעבראג רעקילדנעצ

 זיא׳ס עכלעװ ןיא ,טאטש רעד םורא ןוא ןיא ןענופעג ךיז ןבאה

 ־ערג יד ןשיװצ .םינימה לכמ רעדעל ןראװעג טעבראעגםיוא

 ךענעה ,לבאנק םײח :ןעװעג ןענעז ןטנאקירבאפ ערעכ

 סולאד ריאמ
 .לעפ ןבראג םײב ײרעבראג רעד ןיא

 ןעװעג .רעקידרעװ עשוהי לאיחי ,ןאמצלאז לדוד ,גרעבלעה

 טשינ ןוא טעבראעג ןײלא ןבאה סאװ ,רעבראג עכלעזא ךיוא

 ־טעשט ףלאװ יװ ,טנעה־סטעברא עדמערפ ןײק טקיטפעשאב

 יד״ ןפורעג טאה׳מ עכלעװ רעדירב יד ,רעלימ םײח ,יקםרעש

 ןײז ןגעלפ רעבראג רעקינלעימכ .סולאד השמ ,״סעקישטנאפאי

 עקיטראפ יד .הביבס רעקימורא רעצנאג רעד ןיא טנאקאב

 א •ןליופ ןיא טעטש ליפ ןיא ןרעװ טקישעצ טגעלפ רעדעל

 ןמעבראסיוא םײב טריזילאיצעפס ךיז ןבאה ןטנאקירבאפ ײר

 .רעדעל ענײפ םינימ עלעיצעפס

 זיא רעדלעפ עקידנעילב ןבענ טראה ׳טאטש רעד רעטניה

 ־עגמורא ,ףיוה ןםיורג א טימ זיוה םאזנײא ןא ןענאטשעג

 ןכלעװ ךרוד רעיוט ןטײרב א ןוא טנעװ עכיוה טימ טרעיומ

 יד ןעװעג זיא םאד .קינײװעניא ןעמוקאבנײרא ךיז טאה׳מ

 .במאד ריאמ עשטיא ׳ר וצ טרעהעג טאה םאװ ,ײרעיורב־ריב

 .טנגעג רעצנאג רעד ןיא טמשעג טאה ריב ןײז

 ־אבעלאב עטםנעש יד וצ טרעהעג טאה במאד ריאמ עשטיא

 .ןפוא ןשידיגנ־שידיםח א ףיוא בוטש א טריפעג טאה רע .םיט

 ןיא ןענעװאד ןעמוק רעדניק עלא. טימ רע טגעלפ תבש ןדעי

 יד טימ ןעזםיוא רעקידמינפ־תרדה ןײז .לביטש רעדנאםקעלא

 ײב ךיוא טקעפסער טקעװרעד טאה ,ןעלקאניב עטעדליגאב

 .טנגעגמוא ןוא לטעטש ןופ םיױג יד

 ןטאטשראװ־ײרעםאלש ןוא ײרעלאטס

 ־עמ ןטעבראםיוא ןגעלפ סאװ ןטאטשראװ־ײרעלאטס ןעװעג

 רעשיטאטש רעד ןופ ךיורבעג םעד ראפ רעטצנעפ ,ןריט ,לב

 טעברא־טײדנאט טראם רערעקיליב א ךיוא ןוא גנורעקלעפאב
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 לײטנטםרעמ זיא םאװ ״דביבם רעשיפראד רעקימורא רעד ראפ

 םעדצוח .םײוג וצ דיראי ןופ געט יד ןיא ןראװעג טפיוקראפ

 ־ירבאפ ןגעלפ םאװ ׳ןטאטשראװ םעגגעמ ןעװעג ךיוא ןענעז

 םירחוס ררוד ןגעלפ עכלעװ ׳ןטעב ןוא קנעש ענעבמעד ןריצ

 ןיא ןטפעשעג־לבעמ יד וצ ןרעװ טקישעגפא ןוא טפיוקעגפא

 ןטעב ןוא קנעש יד ןגעלפ ךעלכעזטפיוה .טעטש ערעסערג יד

 עכלעװ ,ןטפעשעג־לבעמ רעיבמעלגאז ךרוד ןרעװ טפיוקעגפא

 ־ערג ןכאמ ןוא ןעמוק טײצ וצ טײצ ןופ טסבלעז ךיוא ןגעלפ

 רעמיטנגײא־ןטאטשראװ ,תונאלמ־ילעב .ןעגנולעטשאב ערעס

 טאטשראװ רעדעי ,תעל תעמ ןיא העש 16 ןטעברא ןגעלפ

 ־סרעמ ןענעז רעטעברא יד •ןלעזעג 3—2 ןקיטפעשאב טגעלפ

 ׳טנגוי עשיטםינױצ ׳ןעמײה עשירחום עשידיםח ןופ ןעװעג סנט

 םגה ,לארשי־ץרא ןײק ןײז וצ הלוע ןכאפ טנרעלעג ןבאה סאװ

 עסיורג ײז ןופ טאהעג ןבאה ךעלרעטסײמ־ראלאטם עלא יד

 ןפאשעג ,טריזינאגרא ךיז ןבאה רעטעברא עלא יד לײװ ,תורצ

 קידנלעװ טשינ ,ןקײרטש טכאמעג ןוא ןײראפ ןלענאיסעפארפ א

 .תעל־תעמ ןיא העש 16 ןטעברא

 ,ןעגנורעדאפ ערעײז ןבעגכאנ טזומעג ןבאה סרעטםײמ יד

 ןדײל טשינ ןוא ןעגנולעטשאב ערעײז ןרעפיל ןענעק וצ ידכב

 .תוסנרפ ערעײז ןיא

 ןעװעג ןענעז םאװ ,תוכאלמ־ילעב ענעדישראפ ליפ יד ןשיװצ

 ־רעםאלש יד ןעװעג ןענעז רענעמכאפ עטוג סלא רעלופאפ

 .רעלדגעהנײלק םײח ןוא חםפ :רעדירב ײװצ יד ןופ ןטאטשראװ

 וצ ןענאטשראפ ײז ןבאה ןרעינישזניא עטרידוטשםיוא יװ

 וצ ןעװעג קיטיונ ןענעז עכלעװ ,ןענישאמ ענעדישראפ ןעיוב

 עסיורג ןופ ןטנאקירבאפ ייב ןעװ .סעיצאקירבאפ ענעדישראפ

 ־עגפא ײז ןבאה ,ןרעװ־עילאק ןענישאמ ןגעלפ טעטש

 יד ,קינלעימכ ןופ תוכאלמ־ילעב עטוג עטמיראב יד טכוז

 ־אפ ײז ךרוד ןענעז ןענישאמ יד ןוא ,רעלדנעהנײלק רעדירב

 טמשעג טאה ןעמאנ רעטוג רעשינעמכאפ רעײז .ןראװעג ןטכאר

 טשטנעבעג ךיוא זיא רעדירב ײװצ יד ןופ רעדעי .םוטעמוא

 ־אפ ערעײז טנשריעג ןבאה םאװ ,ןיז עשיטײל טימ ןראװעג

 ןגײטשרעביא טגעלפ רענײא .ןטײקיאעפ עשירענעמכאפ סרעט

 ןענעז טײקשירענעמכאפ רעסיורג רעײז קנאד א .ןטײװצ םעד

 שובייל ןיז ערעײז רעסיוא) רעלדנעהנײלק םײה ןופ החפשמ יד

 םײח .ןברוה־רעלטיה ןםיורג ןופ ןראודעג לוצינ (ןמלק ןוא

 ענײז .לארשי ןיא ןבראטש וצ ןעװעג הכוז טאה רעלדנעהנײלק

 ערעײז ןיא ךישממ רעטיױו ןענעז עקשאמ ןוא םהרבא ןיז

 .ןכאפ עטנשריעג

 •סרעטםוש ,תובאלמ ילעב רעטרעדנוה ןעװעג ךיוא ןענעז׳ס

 טעבראעג •ןכאפ ערעדנא ךאנ ןוא םרעכאמ־לטיה ,סרעדײנש

 .תע־תעמ ןיא העש 18 ,16 זיב ןפמאל־טכאנ ײב ײז ןבאה

 ןעמוקםיוא םיוק ײז ןגעלפ ,ךעלרעדניק ץיט א זיב טאהעג

 יד ןופ עגאל יד ןעװעג זיא שרעדנא .תוסנרפ ערעײז טימ

 ײװצ ןקיטפעשאב ןגעלפ עכלעװ ,סרעדײנש ןוא םרעטסוש

 םוצ עיצקודארפ עסיורג א ןפאשעג ןוא רעטעברא ײרד רעדא

 .קינלעימכ ץוחמ ךיוא ןדיראי ףיוא ןפיוקראפ

 :תוכאלמ ליפ טנעקעג ןבאה םאװ עכלעזא ךיוא ןעװעג

 .חספ ףיוא תוצמ ןקאב וליפא ןוא ןכלאק ,ײרעטסוש ,ןרעיימ

 ײו ,לקניװ ןדעי ןיא ײז ײב טפײפעג רעבא טאה תולד רעד

 .״תוכרב קינײװ ןוא תוכאלמ ליפ״ :ךיז טגאז׳ס

 הבאלמ־ילעב
 ,עקצראה יקצערוקם ,יכדרמ שטיװאקסאי :סקניל וצ סטכער ןופ ןציז

 .לדנעמ יקצילראג ,קחצי־ריאמ ןאמדירפ
 ,ןאמצײװ עבא־לאיתוקי ,לבײל קאנרעטסאפ : סקניל וצ סטכער ןופ ןעײטש

 .אבא־השמ םולכנראק ,לשראיר יקצערוקס



 םירדח װא םידמלמ / טסילדלאג לטאמ
 (ביבא־לת)

 ןיא יװ יונעג ,קינלעימכ ןיא ןרעטלע ײב גראז עטשרע יד

 ןופ עגארפ יד ןעװעג זיא ,ן׳ליופ ןיא ךעלטעטש ערעדנא עלא

 ןראי עלא ןעװעג זיא ״רדח״ רעד .רעדניק ראפ גנואיצרעד

 רעדניק ןכלעװ ןיא ,עיצוטיטםניא־סגנואיצרעד עטסקיטכיװ יד

 דלאב יוזא ,טנװא ןטעפש ןזיב ירפ ץנאג ןופ ןענרעל ןגעלפ

 ״ןא טײהדניק רעטםעירפ רעד ןופ

 ףיוא טלײטעג ךיז ןבאה לטעטש ןיא םידמלמ לאצ עסיורג יד

 ־מלמ־י״שר־שמוח ,םידמלמ־יקדרד :סעיראגעטאק־טפיוה ײרד

 יד ןבאה דמלמ־יקדרד םײב ,םידמלמ־תפסות־ארמג ןוא םיד

 שיאערבעה א ןענעײל וצ יװ ןוא תיב־ףלא טנרעלעג רעדניק

 — דמלמ ןרעכעה א וצ רעבירא ײז ןענעז ךאנרעד .טראװ

 וצ ידכ — ןפורעג םיא ןבאה רעדניק יד יװ /׳יבר״ רעדא

 .י״שר טימ שמוח ןענרעל

 ןטלא םעד :לעיצעפם ךיא קנעדעג םידמלמ־יקדרד יד ןשיװצ

 לכענעה ןוא לדנעמ־שריה ,רעזײל־םײח ׳רתלא ןוז ןײז ,פעזיױ

 טאה ,לגרעב ןפיוא ׳םאג רעװעשטניפ רעד ףיוא .״פאשט״

 רע .אטשופ ללה ןפורעג טאה׳מ ןכלעװ ,דמלמ א טניוװעג

 ־דײמ טימ תיב־ףלא ןענרעל ןוא רעביטש יד רעביא ןײג טגעלפ

 ןיא ןענרעל וצ רוטפ ןעװעג ךעלריטאנ ןעגעז עכלעװ ,ךעל

 .״רדח״

 םאד — ״סרעפלעב״ טאהעג ןבאה םידמלמ־יקדרד עלא טעמכ

 עגנױ יד ןריפמײהא ןוא ןעגנערב ןגעלפ עכלעװ ןפליהעג טםײה

 •דעלרעדניק עקירעי־ףניפ ױב ײרד ,םידימלת

 דעלופאפ ןטםנײמ םוצ זיא םירדח עטנאמרעד עלא יד ןופ

 טאה ״ןיציבר״ יד בײװ ןײז ,פעזיױ ןטלא ןופ רדח סאד ןעװעג

 .רעדניק ענײלק יד ףיוא ןבעג וצ גנוטכא ןםלאהעג ליפ םיא

 — ״םרעפלעב״ ײװצ עצנאג טאהעג ךיוא רע טאה םעדצוח

 ןוא ןענײװ ןגעלפ םאװ רעדניק .לעדיא־בקעי ןוא קעצוב ןושרג

 א טימ ןעמענגײא ״ןיציבר״ יד טגעלפ ,ןענרעל ןלעװ טשינ

 .ןלאצאב ןגעלפ ןרעטלע יד םאװ ראפ ,גראװםיז רעדא לכיק

 לײװ ,בײװ םדמלמ םעד ןופ הםנכה עקיטײז א ןעװעג זיא םאד

 ךורב ,ןבאה ךעלגנײ־רדח ןײק סאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ןעװעג ןענעז םירדח יד ןוא טלעפעג טשינ לטעטש ןיא ,םשה

 ? תוקחד םיורג ןיא טבעלעג ךעבענ םידמלמ יד ןבאה ,טקאפעג

 טימ ןעלדנאה ,תונכדש יװ ,ןטםנידראפ עקיטײז ןכוז טזומעג

 ־וצ ןעלדנאהוצ ןגעלפ רעבײװ יד ךױא ,ל״גדא שדוק־ירפס

 .װ״אא ןװײה טימ ,טפאנ טימ — ךעלסיב

 םאד .רעשל ןיא ןעװעג זיא ״רדח״ אזא ןיא טפאשגגע יד

 ןענאטשאב זיא ,לשמל ,טנרעלעג באה ךיא ןכלעװ ןיא /׳רדח״

 .ןיבר ןופ גנוניוװ עצנאג יד ןעװעג זיא םאװ ,רעמיצ ןײא ןופ

 זיא לקניװ א ןיא ,ןטעב טימ טלעטשאב ןעװעג זיא טנאװ ןײא

 סניבר םעד ןפאלשעג ןענעז׳ס וװ ,״קנאב־ףאלש״ יד ןענאטשעג

 ־ערג יד ןוא ,םנפאקוצ ײװצ ,סנסיפוצ ײװצ :ךעלרעדניק ריפ

 מגעלפ׳מ ןכלעװ ײב ,שיט ןעגנאל ןפיוא ןפאלש ןגעלפ ערעס

 א ןענאטשעג זיא לקניװ ןײא ןיא .גאט ןצנאג םעד ןענרעל

 ךיז טאה לקניװ ןטײװצ ןיא ןוא ןכאז יד טימ טרעפוק רעםיורג

 ...ןשאװעג ןוא טכאקעג ,ןיציבר יד טעראפעג

 ־ניק יד תעב ןזיװעגסיורא ןרעטלע ןבאה גראז רעמ לסיבא

 טאה אד .י״שר טימ שמוח ןענרעל ןביוהעגנא ןיוש ןבאה רעד

 ךיוא לאז םאװ אזא — ,דמלמ ןרעםעב א טכוזעגכאנ ןיוש ןעמ

 םידמלמ עקיזאד יד .גראװגנײ הרבח םיוצ ןיא ןטלאה ןענעק

 .סעקישטנאק טימ ןצונאב ךיז ךיוא ןיוש ןגעלפ

 דמלמ־י״שר־שמוח רעד ןעװעג זיא ״רעפאלק״ רעטםעב רעד

 רעד םלא טמשעג ךיוא טאה רעכלעװ ,רעװעינעשעק לקנאי

 ךאנ ןבאה םידמלמ עיראגעטאק רעד וצ .עקות־לעב רעטסעב

 ־שזרעיפ לריאמ ןתנ םײח ,ץיװאראמ ןקז ,לגוק יכדרמ :טרעהעג

 טשינ ךיוא ןבאה עלא ײז — לבא שיבײל רעלעג רעד ,רעצינ

 טימ דמלמ א .ענעשעק־לטםעװ רעד ןיא טנעה יד ןטלאהעג

 ןגעלפ ךעלגנײ־רדח יד .אקםעיװ שיבײל ןעװעג זיא םימחר רעמ

 ־יםקוװכיוה א ןעװעג זיא רע לײװ ,״גנארד שיבײל״ ןפור שיא

 יד ןגאלש טגעלפ רע .סיפ עגנאל ןוא טנעה עגנאל טימ רעק

 רעבא ךיז טגעלפ לדײרפ בײװ ןײז .ךעטנאה א טימ רעדניק

 :ןושל־הנעמ טימ םיא ןגעק םיורא ןוא ןטימ ןיא ןלעטש דימת

 יד ,הלילח ,רעדײא פאלק רעד ןפערט רימ רעםעב לאז ,ןלזג״

 ״:רעדניק

 םידימלת ענײז טימ ןעװעג גהונ ךיז טאה שרעדנא ץנאג

 ,רענעסאלעג א ןעװעג רע זיא רוטאנ ןײז ןופ .ריקי השמ ׳ר

 ןוא ןוגיג ןלעיצעפם א טימ רע טאה טנרעלעג .ןםעכ ןײק טשינ

 םורא טצעזעג ךיז םידימלת יד ןבאה ןענרעל ןכאנ טכאנראפ

 ,רע ןוא ,ןטעראגיצ ראפ א טימ ןיבר םעד ןעװעג הנהמ ,שיט

 עכעלײרפ ,רועיש א ןא תױשעמ ןלײצרעד טגעלפ ,יבר רעד

 עטוג ערעדנא ןוא בוט־םש־לעב ןגעװ תױשעמ ,עקירעיורט ןוא

 ךיז טאה .ל״גדא ,ןױטבמם ןופ ךעלעדײ עטיור ןגעװ ,ןדײ

 סאװ ,השעמ א טאהעג דלאב רע טאה ,טקידניזראפ רעצימע

 ׳הטרח ןוא המיא ,דחפ אזא ןפראװעגנא לגנײ םעד ףיוא טאה

 טקריװעג טאה םאד ןוא ,ןטנעצ א טגאזראפ ןיוש טאה רע זא

 .קישטנאק רעד יװ רעמ

 ענײז טימ ןהנעטנײא יוזא ,לשמל ,טגעלפ םריקי השמ ׳ר

 ־רעדנאנופ״ םײב טכאנראפ רעמוז א ןיא קידנעײטש ,םידימלת

 עסײװ יד םאװ עדױ ימ קידנבאה־ארומ ןוא רדח םאד ״ןזאל

 :טנװא ןקידרעמוז אזא ןיא ןאטפא ךאנ ןענעק סעקינהרבח

 רע טאה — ? רעײפ א טנערב למיה ןיא יװ טעז ריא —
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 — ןוז רעקידנעײגרעטנוא רעד ףיוא טנאה רעד טימ ןזיװעגנא

 ףיוא טקידניזעג ןבאה סאװ תומשנ יד טציא ןעמ טנערב טראד

 טקידניז ,לבשה־רםומ א רעבירעד ךײא טמענ .טלעװ רעד

 ׳לגײפ ךאנ טשינ ךיז טגאי .רענײטש ןײק טשיג טפראװ .טשינ

 ןײק טשינ טכערב ןוא רעמײב ןײק ףיוא טשינ ךיז טעפארד

 ןכוז סאװ ׳תומשנ עקילײה ןעור םיוב ןדעי ףיוא לײװ ׳ןגײװצ

 .טלעװ רענעי ףיוא ןדע־ןג ןיא ןײז ןענעק וצ ןוקת א

 טנרעלעג ךיוא ןבאה םידמלמ־י״שר ןוא־שמוח יד ןופ לײט א

 ןעװעג ןענעז טיבעג םעד ףיוא עטםעב יד .ןבײרש רעדניק יד

 ־ערפשפא־ערה־ןיע רעד עלעושוהי ןוא (ץיװאראמ) דמלמ ןקז

 .רענ

 ־ינײװ ןעװעג טאטש ןיא ןענעז םידמלמ־תפםות ןוא־ארמג

 טאהעג טשינ ןיוש ןבאה ןדײ עמערא םאװ םעד תמחמ ,רעק

 ײז ןבאה לאמטפא ןוא דומיל־רכש ןלאצ וצ טײקכעלגעמ ןײק

 י־ז ךעלגנײ עקידנסקאװרעטנוא יד ןיא טקיטיונעג ךיוא ךיז

 .הסנרפ רעד ןיא ןפלעה ןלאז

 ׳ריקי רעטלא רעד ־ןעװעג ןענעז םידמלמ יד־טא ןשיװצ

 ׳םריקי ןועמש ,לכאמ השמ ׳םהירמש דוד ,רעצינשרעיפ לריאמ

 .עײש קחצי ןוא קינדארק דיד

 א ׳רעקיצעביז יד ןיא דײ א ןעװעג זיא ריקי רעטלא רעד

 — דיםח רעצישזדאמ א .דראב רעיורג־זײרג א טימ רעכיוה

 .הניגנ טימ יװ ןענרעל טימ ןבעגעגפא רעמ ךיז טאה רע רעבא

 עלא ײב ןראװעג טצעשעג זיא ןוא ןעװעג הרות־ןב רעסיורג א

 ןײק טסאגוצ ןעמוק טגעלפ יבר רעצישזדאמ רעד זא .םינדמל

 םיא ןוא ןריקי ׳ר ןעװעג ברקמ קראטש רע טאה ,קינלעימכ

 ךס א לטעטש ןיא טלעטשעגפיוא טאה רע .שיט םײב טצעזעג

 .םינדמל

 השמ — ״ןיבר״ ןײמ ךיא קנעדעג םידמלמ עלא יװ רעמ

 קסוע רעבא טועימב קפתםמ א ׳ןעװעג דײ רעמערא ןא .לכאמ

 ןראפש רע טגעלפ ראי ץנאג א .הרות ןיא הלילו םמױ ןעװעג

 םוצ םיבוט־םױ יד ףיוא ןראפ וצ ידכ ןשארג א וצ ןשארג א

 תמל סלא טמשעג רע טאה ףיוה רערעג ןיא ךיוא .ןיבר רערעג

 םאד ןוא ,דײ רענעטיהעגפא קראטש א ןעװעג זיא רע .גלפומ

 טגעלפ ןענעװאד םײב .ערעדנא ןופ טגנאלראפ ךיוא רע טאה

 יד קיטכיר טגײל׳מ יצ ,םלוע םעד ףיוא החגשה ןבאה רע

 טײפש׳מ יצ ןוא ״ונחנא םידומ״ ײב ךיז טגײנראפ׳מ יצ ,ןיליפת

 טאה ןוא יאנק רעסיורג א ןעװעג זיא רע .״ונילע״ ײב סיוא

 ןזאלב ןביוהעגנא ןבאה ןטניװ עײנ ןעװ ,טקיטײװעג קראטש

 זיא מירוחב ״ענעראװעג־עילאק״ לאצ יד ןוא ,לטעטש ןיא

 .גאט וצ גאט ןופ ןגיטשעג

 װו ״דבישי רעד ןיא חיגשמ ןעװעג ךיוא זיא לכאמ השמ

 תעב .תפסות טימ ארמג ןענרעל ןוא םירוחב ןציז ןגעלפ׳ס

 רע טגעלפ ,םידימלת עטבעלש ןגאלש ןגעלפ םידמלמ ערעדנא

 טײקנדירפוצ תמהמ סאד ןוא ,םידימלת עטוג ןגאלש אקװד

 קידנענרעל .״ןינע״ םעד טוג ןפאכ ײז סאװ תולעפתה ןוא

 רדםכ רעגניפ ןבארג ןטימ ץא ןגיוא יד ןצײלגראפ רע טגעלמ

 עצײלפ יד רימ טאה לאמ ןײא טשינ .ןעלםקא יד ןיא ןסיוטש

 ןאק ךיא ןכלעװ ,ןיבר ןײמ ןופ רועיש א ךאנ ןאטעג־ײװ טוג

 .ןםעגראפ טשינ

 זוז רעד ןעװעג ךיוא זיא םינפ־תרדה םענײפ א טימ דײ א

 ־מלמ ןעװעג ןענעז ריקי ינב עלא) ןועמש — ריקי ןטלא ןופ

 רעטאפ ןײז .חומ ןשינדמל םרעטאפ ןײז טנשריעג טאה רע .(םיד

 ךיז ןועמש טאה לגנײ ןײלק סלא ןיוש זא ,ןלײצרעד טגעלפ

 רעסיורג א ןעװעג זיא רע .יוליע ןא ראפ ןזיװעגסיודא

 ןופ טאהעג־האנה קראטש ןבאה םירוחב יד ןוא ריבסמ־לעב

 ןוא דיםח רעצישזדאמ א ןעװעג זיא רע ךיוא .ןענרעל ןײז

 רעטנכײצעגסיוא ןא ןעװעג ,לוק םיז ךעלרעדנוװ א טגאמראפ

 זיא רעכלעװ ,השמ רעדורב ןײז ןיא ןטאדעג — הליפת־לעב

 .שרדמה־תיב ןיא ןזח ןעװעג

 ביל רעװענישטאפ לריאמ ׳ר טאה םידמלמ עלא יװ רעמ

 ןעװעג זיא רע .ך״נת םידימלת ענײז טימ ןענרעל וצ טאהעג

 לזמ ןײק ךעבענ רעבא ,ןובשח־לעב א ,םכח דימלת רעםיורג א

 ערעדנא יװ ןױבא רערעםערג ךאנ א ןעודעג ןוא טאהעג טשינ

 הסנרפ רעד ןיא ןפלאהעגוצ םיא טאה בײװ ןײז םגה ,םידמלמ

 טשינ טגעלפ םידימלת יד ייב .םינכש וצ טפאנ ןגארטעצ םייב

 ןדעי ןעװ ,תונמחר ראפ ןעמעלקראפ ץראה םאד לאמ ןײא

 ןבעג ריא לאז רע ןרעטאמ םיא בײװ ןײז טגעלפ קיטשרענאד

 ןיא טבעלעג דימת טאה רע .תבש ןכאמ וצ ידכ ,ןשארג ראפ א

 ןא ןפיוק וצ ןביולרעד טנעקעג טשינ ךיז ןוא תוקחד ןוא טיונ

 ,ךעלשיפ טימ טנגונגאב ךיז ראנ ,ןגאלש־תורפכ םוצ וליפא ףוע

 ןופ דראקער רעד ןםײהעג לטעטש ןיא טאה םאװ ,ךאז א —

 .טײקמערא

 ק־נדארק דוד טאהעג טאה םידמלמ עלא ןופ לזמ רעמ

 טאה םאװ ״דירב א בײװ א טאהעג טאה רע לײװ ,(ןאמסקילג)

 ןײז ןםײהעג טאה יוזא ,עלהוח .לגנאמ םענעגײא ןא טגאמראפ

 ןוא םעטסאבעלאב עכעלגעמראפ יד וצ ןפיול טגעלפ ,בײװ

 םלא טמשעג ךיוא טאה יז .ןעלגנאמ םוצ שעװ ןעמונעג ײז ײב

 •י״שר טימ שמוח טנעקעג טוג ןײלא ,תקידצ עסיורג

 ןיא ,ןדמל רעטםערג ןוא רעטםבילאב רעד ,ןורחא ןורחא ןוא

 יד טימ טנרעלעג עקאט טאה רע .עײש קחצי ׳ר — לטעטש

 ןאטעג טשינ סאד טאה רע ,סרענרעלליוװ ,םירוחב עטסטלע

 .ךעלגעמראפ ץנאג ןעװעג זיא רע לײװ ,ןגעװ־הסנרפ ראפ

 רעםיורג א םיא ײב ןעװעג זיא םירוחב יד טימ ןענרעל םאד

 .גונעת



 לקראמ ענײלק סאד ווא קראמ רעד / ױישנאז יכדרמ
 (כיבא־לת)

 ■ןליופ ןיא ךעלטעטש ענײלק בור ןיא יװ קינלעימכ ןיא

 עשידײ יד ׳ןדײ ןופ ןבעל עכעלטפאשטריװ סאד ךיז טאה

 עשזטפאכ .קראמ־ןשיטאטש ןיא רקיעב טרירטנעצנאק תוםנרפ

 ןריוטפיוא ןלעװ׳ם ןוא רבע ןטײװ טשינ ןיא קירוצ קילב א

 .לאמא םענײש םענעי ןופ תונורכז ןוא ןטלאטשעג עקיבראפ

 .סדלאװגנאל יד ןופ טפעשעג־עירעטנאלאג םאד זיא טא

 ־נײא אד ןגעלפ םירוחב־שרדמה־תיב עקידנעסקאװרעטנוא

 א טימ רעגלאק םענעריפאפ א לאמ ןטשרע םוצ ןעלדנאה

 רעד .״תורצ עטנערבעג״ ןכאמנא ךיז טימרעד ןוא ׳לספינש

 טימ הזבמו הזובמ ךימ טזיב״ :טמערוטשעג טאה עטאט

 רימ .״ןזײװסיורא טשינ םינפ סאד ןעק׳כ /׳טערבנשקאל״ ץיד

 ץיצה דע ...טפמעקעג ןוא ןעװעג הבהאב לבקמ םאד ןבאה

 ...עגפנו

 וװ ,רעקעב־ךעקעל אנינח ןופ םארק יד — רעטיױו טירש א

 דעקעל־קינאה רעײװצ א ראפ ןפיוק טגעלפ עטסאבעלאב יד

 ״ענעראװעג־עילאק״ .סעמיצ־ןרעײמ סאד ןםיזראפ וצ ידכ

 .טנעלעגרעטנוא ץראה סאד ךיז םײהעג ןיא אד ןבאה םירוחב

 זיא םארק־ןזײא ןוא־בראפ ןײז טימ ןאמנײל ריאמ עשטיא ׳ר

 עשידײ — טאהעג רע טאה ךאפ־ןבענ א ןוא ,רבד־םש א ןעװעג

 רעבא ■וניבא םהרבא לש ותירבב ןעװעג םינכמ ךעלרעדניק

 ־רב א ,להומ ריאמ עשטיא ׳ר .ןגעװ־הװצמ םשל זיולב םאד

 ןבאה ךעלדניז ײװצ ענײז .דיסח■ רערעג רעסײה א ׳ןײרוא

 ־שדוק־ןושל רעקראטש א ■ןאמנײל קודצ :לטעטש ןיא טמשעג

 ־ניא עשיטסינױצ עלא ןופ ראטערקעס רענעריוװשעג ,רענעק

 ןביוהעגנא — ןאמנײל היעשי — רעטײװצ רעד .סעיצוטיטס

 זיב ןעגנאגרעד ןוא ,ריעצה רמושה ■״רמושה־אבכוכ־רב״ םײב

 ־םמ־אכפיא ןא ,לגניצ ןפילשעג א .טאטש ןיא גיהנמ־ר״תיב

 .ןעמעלא ײב טבילאב רעבא ■קינארבת

 טפעשעג־״וב־לכ״ םאד ןורכז ןיא רעכיז ךײא טגיל סע

 המר דיב ןבאה סאװ ,ךילרע שירעב ןוז ןוא לישנא ׳ר ןופ

 .גײצליפש ,קיטעמסאק ,ײרעכאמ־רעגײז רעסיוא טריפעג

 .רוטנעגא־עסערפ א ךיוא ״װ •א .א רוטאלפ־שיט ,עירעטושזיב

 ־לטעטשיד טלמאזראפ ךיז טאה 11—10 רעגײזא ,ךעלגעט־גאט

 השעמ תעשב ןוא ׳עסערפ־גאט רעד ךאנ ץנעגילעטניא עקיד

 ימורב םידמועה םירבד״ רעביא סעיםוקסיד עםײה טריפעג

 לשנא ׳ר זיב ךיז טכאקעג ןוא טציהעג גנאל יוזא ,״םלוע לש

 ,טײלעגנױ לחומ טײז״ :א טימ טריגאער לאמגײא טשינ טאה

 ״...טםעשעג א ךאד זיא׳ס

 .קינװאל־טאטש רעשידײ רעטצעל רעד ,סולבנזאר ףסױ

 ־רוטלוק טימ רע־95 ,רעכיב־לוש טימ לאסאנאמ־ןסגארב

 רעוט־ללכ רענעבעגעגרעביא .הסנרפ וצ הלוגם א ,ןעלקיטרא

 •דײ רעקידובכב ןוא

 לקעי השמ ׳ר רעוױםלופמיא רעד םיא ןופ טײװ טשינ

 ־דיראי א ןיא .טרוה ןיא טפעשעג־לאינאלאק ןײז טימ לאדאר

 טראװ א טײצ ןײק טאהעג טשינ לקעי השמ ׳ר טאה גאט

 — ןוא תונובשח ןבירשעג ׳ךעלקעפ טקאפעג :ןדערוצסיורא

 רערעג ענעעזעגנא יד ןופ .דסח־תולימג א טכוזעג קידנעטש

 •טײלעגנױ ענעדײז — םמעדייא יד .ןעװעג סרעציז־שיט

 .דומלתה םי ןיא םיאיקבו םיפירח

 ךעלמערק־זאלג ,םרעכעלב ,םעראמיר יד ןופ טײז רעד ףיוא

 .ןעגנודעג ׳טעהװשימעג :קידלמוט ןעװעג קידנעטש זיא

 א טצראװשעגנא ,תוסנרפ ערעװש טימ ןדײ .ךיז ןריוװשעג

 .ךלמה־דיכ טכאמעג תבש םעד רעבא ,ךאװ עצנאג

1 

 ןײשנאז יכדרמ ,לארשיב קינלימח יאצױ ןוגרא ןופ רעציזראפ רעד

 םישודקה רעי ןיא ךוזאב א תעב

 רעצראװש רעלאכראירטאפ רעד טימ לסאי ןצראװש םײב

 א טעװעטסופעג קנעש־ריב יד ןופ רעביטש יד ןבאה הראב

 ־דיראי יד ןופ ראנ ןגיוצעג רע טאה הםנרפ יד .ךאװ עצנאג

 טלעפעגסיוא לאמנײא טשינ םיא טאה קיטשרענאד א ןוא ,געט

 טשינ ןײלא ךיז רע טאה וצ־טכאנראפ ,ריב טימ ןפנארב

 .ןשיט יד רעטנוא ןופ םירוכיש יד טימ ןעראפנא טנעקעג

 עדנילב ןוא לאוש ףסױ ןופ םארק יד ןעװעג זיא רבד־םש א
 ־נקעמש ׳רעצכעטײרק ערעטיב ,ןטאדוצ־רעטסוש עלא .לדײא

 הטורפ א ןופ תורוחס ,םירישכמ־רעלאטס ׳ךעלעגענ עקיד

 ,ײז ףיוא םישובלמ ענעצלאמשראפ קיצגאלג יד ז ןדליג א זיב

 .ןםיג־ןעארט ןוא־לײא ןעגנאל־תורוד ןופ

 טלעשטיא ןופ עלעמערק סאד זיא ןסעגראפ םוצ טשינ

 טימ טלײטעגכרוד ,םײנש לע םײנש לבלעװעג א .קיננעיצולפ

 ןענופעג ךיז ןבאה םע ןכלעװ רעטניה ,לגנאהריופ־טנװײל א
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 א טימ םעשטירפ־ףאלש ראפ א /׳ןטנעמאטראפא״־ןױװ יד

 עלעשטיא״ .עקסיציב א זיב לדאנ א ןופ טלדנאהעג .לכעק

 טשינ רועיש ,טסינױצ־ילעופ רעקידנעמאלפ א /׳רעװעשראװ

 ,ןוז ןטימ רע ״דמכשה־תליפת ןטיהעגפא ,רענאיצולאװער א

 .לטעטש ןיא עסאק־דםח־תולימג רעד ןופ ןלײז יד

 ־ןזײא ןוא־ןבראפ יד — סאג רעצלעק ןיא קראמ גאר םײב

 ־עג ןוא טלדניקעג ,טלדנאהעג ,יקסװארדנעמ ךלמ ןופ םארק

 ןוא ״עװאטארבא״ ןופ סעיסימאק יד ןיא בײל א יװ טפמעק

 .לארשי־יגב וניחא תבוטל ״עװאדאכאד״

 ־ןזײא יד :״ירטסודניא־רעװש״ יד קראמ גאר ןטײװצ ןיא

 .גרעברעבליז לסאי־דוד ןוא סעקינשזאלעשז יד ןופ ןעמארק

 .גזארבעג־ןזײא ןיא טעיאמשראפ ,טעװאהראפ ךאוז עצנאג א

 .סעבאטש־ןזײא יד ןשיװצ ברעמ־החנמ א קידנוזפחב טפאכעג

 םיתילט עשיקרעט עטײרב ןיא םידיסח רערעג עקידנעמאלפ

 רעג ןײק ראי ןיא לאמ ראפ א ,תורטע־רעבליז ערעװש טימ

 .ןראפעג םימש־תארי ךאנ

 ,להקה־שאר רעקידתופיקת ,גרעברעבליז לסאי־דוד ׳ר

 ־היבוט רעשירעפמעק רעד ףיוא ,תונברה־תקולחמ ןיא װיטקא

 .טײקכעלדנעטשראפטםבלעז א תודיסח רערעג ,דצ

 — חײרנרע) רעװעשטניפ לדוד ׳ר ריא טקנעדעג יאדוא

 טראפמיא ןוא ןרעדעפ ןופ טראפסקע ,דחא םוקמב הלודגו הרות

 ־ןעײטראפ א — בוטש ןיא .תודיסח ןוא םימש־תארי ...ןופ

 •ץנארק

 ןיא טעקבדעג ,דײ־הלכשה א ,רעװש עשוהי םידײא רעד

 .רעוט־יחרזמ רעקיטעט א .?יטע סעזאניפש

 ענעכוט ןוא ענערײז־טעמאם ענײז — ,גרעבנרינ לסאי

 ןוא םידמול ןופ פעק יד טריצאב ןבאה ךעלעטיה־״הריזג״

 .דעיגי א ...פעק עשײוג ראפ לידבהל םעקטעפיצ .םימלשו םיארי

 .דײ רעקידמײפכ

 רעטיירב א .רחםמ־גראװסיז ןײז ןוא קעטסראפאנ לאיחי

 טלײטעג הבחר דיב .תוגהנתה ןײז ןיא ןה ,ןעזםיוא ןיא ןה דײ

 המכשה טימ םיליהת־םױ ןייז טלעפראפ טשינ ןוא רתסב־ןתמ

 .דומע םײב שרדמה־תיב ןיא

 וב־לכ ״רענעלאק״ א עקצילראג השמ ׳ר — תוגכשב דלאב

 ןעמ .טײקרעכיזטסבלעז רעגרעזײא טימ רחוס־ןזײא ןא ,דײ

 טפאכ עקצילראג השמ זא ,לטעטש ןיא טלמרומעג וליפא טאה

 !ונילע אל ,ןײרא אניק ןיא לאמא ךיז

 עטסערפעג ,לדײ טצופעג א ,רעפעפ ןתנ ׳ר ,ןבענרעד שממ

 טנעצארפ ףיוא טלעג ,עמשאט־ןדײז א טימ עלעטיה א ,ןזיוה

 .ןענאגאװ ףיוא רעפעפ ןוא ײט טימ טלדנאה ,קנאב־ומכ א —

 טנאװ־חרזמ רעד ײב םיבושח יד ןופ ,רעדעב יד ןיא טראפ

 .ליש רעד ןיא

 ןוא סעקנישזאר ןופ תוחיר — םארק ןיא ״שזראיזדוב״ םײב

 ,תוטורפ־סנטאט ןוא לדגאה־ןשארג ןופ .ןעמיולפ עשידגעלםוא

 עכעלרע ,טלקיװטנא רחסמ־לאיגאלאק ןטײרב א םינב יד ןבאה

 .ןשטנעמ־םטעברא ענשאפעראה

 ןײז טריפ ,ןײלא טײקלדײא יד — גרעבנײװ עלעקעי ׳ר

 ־ןעײטראפ א בוטש ןיא .טײקדילאם רעניד טימ לדנאה־ןױיא

 .דובכ ןקיטײזנגעק טימ רעבא ,טיראלאק

 םאד — ז ןםאריפאפ עטפאטשעג־שימײה יד ריא טקנעדעג

 .עיצקודארפ רעד ראפ ןאיג טגראזאב עקצירז עלעמילב טאה

 ־רענע עריא טימ יז טאה ,םיקחרמ יד ןיא קעװא דיחי־ןב רעד

 ־לעב קידובכב א טריפעג ,םעקטםינױצ יד ,רעטכעט עשיג

 •ןבעל שיתבה

 — םיובלטײט ךאנעה הסנמ ׳ר ,סאג רעװעשטניפ גאר םײב

 םוצ לדנעב־טעמאס א ,ךעלפענק ענעטומלרעפ ,םעלײשטאפ

 ־תרדה א דײ א ,ךאנעה־השמ ׳ר .בוט לכ ןופ שממ ,לטײש

 טגעלפ םעטהנוק יד טימ ,הקזח א טימ הליפת־לעב א ׳םינפ

 ...עט׳תיגולפ ןײז ןעמענראפ זיולב ךיז

 קראמ ןיא סאג־טארטםיגאמ קע — רעגניזלוש שיבײל ײב

 ,רעײטשםיוא־הנותח ןוא סעװארפיװ :טרעדורעג ךיז טאה

 .שזדאל ןיא טרחםמעג .קעשאמאד ןוא םאלטא ,דײז ןוא טעמאס

 .רעג ןיא תודיםח טעװארפעג

 ־וחראפ יד טכאמעג רעקיטכיל טאה שזאלאמ קיציא השמ

 ךיז ןעראפ םארק־םישובלמ רעד ןיא .חספ ראפ ןבוטש עטכש

 .עינאפש ןײק שזא ןראפראפ ,ןרוטאג עשירעפמעק ,םינב יד

 ...דאזאנ וגבישה ןוא לארשי ןײק ,זיראפ ןײק

 ןטײרב ןופ חטש ןפיוא טכיל ןוא ףײז ןופ רענאיפ רעד

 זא ,ןעזעגסיוא טאה׳ס .שטיװאקװעל לדיא ׳ר ןעװעג זיא ןליופ

 ־ןופ יד ןופ םיוא לדײ ׳ר טםערפ עיצאקירבאפ ןײז ראפ לײא

 ךיוא ןײלא .םארק ןײז ןיא טנעװ ענעצלאמשראפ תורוד

 .םימש ארי א ,דײ רעקידתיז־ןמש א ןעװעג

 םמירמ־עלײב עלעשטיא טאה ...״לכעלימ ןיוש ךיז ײרד״

 ןייא ןשיװצ .טײקירעװש טימ לכעלימ־הםנרפ ןײז טײרדעג

 טרידוטשנײא עמיטש־םאב ןײז טאה רעטײװצ רעד ןוא עבאב

 לאר־טפיוה עטײװצ א רעדא ,״אבכוכ־רב״ ןופ ן׳רזעילא ׳ר

 רעטגײלעגנא ןא ןעװעג .ןסעיפ־רעטאעט עקידנרעלאב ןופ

 ןיא ןפורט־רעטאעט עקיטראנדישראפ יד ײב רעסישזער־טסאג

 .דײ־סקלאפ רעקיצראה־קידהיחמ א ,לטעטש

 טײצ ץיז הײ רעקיטפערק רענטלאטש א — יקצירז יול

 ןוא עטראה טימ .קינלעימכ ןוא םעדאר ןשיװצ טלײטעגנײא

 רעװאלדיש .החפשמ רעטײרב ןײז ןעװעג סנרפמ רעדעל עכיױו

 העבש עלא רעביא טײרפשעצ םינב יד .השוריב — תודיםח

 .םימי

 ־עג שטיװאמארבא עקשעה ׳ר ײב טאה גאט־דירי א ןיא

 טראד ןענעז סמײחל עשפיה ײב ,קאטשגיב א ןיא יװ טעיאר

 ןבאה סעגאלאג םתם ,ןראװעג ןםאלשעג ןטפעשעג עשיצירפ

 רעליטש א ׳עקשעה ׳ר .ץרא־ךרד טימ טרוכישעג טראד

 ןופ גנואיצרעד רעטוג ראפ טגראזעג טאה הײ רעקידתועינצ

 ־ולח רעד טימ ןענעז םאװ ,ןטסינױצ עטוג — רעדניק ענײז

 .לארשי־ץרא ןײק ןעװעג־הלוע הילע רעשיצ

 א ןום ןעמוקאב ריא טאה םארק־טינש ם׳חנ־ל׳השמ ןיא

 ־ןב רענײש א •עציפושז רענעדײז א זיב לטאלאכ־עיבמאלאג

 חנ — ןב רעד ,ןילוח־תוחיש ענײז ןיא תוחקיפ עניד ״דרות

 ...לטיה ןטעמאם א ןיא ״קינדמש״ א ,סל׳השמ
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 ׳- ״תעבמעל השמ ׳ר ײב הניגנ ןוא תודיסח רעצישזדאמ

 ןײש א .טלדנאהעג טרוה ןיא הרוחם־טינש ׳ןבעל קיטש א

 ןופ םיכרד־ײטראפ יד וצ ןעװעג טנארעלאט ,זיוה שיטאבעלאב

 .רעדניק ענײז

 ײב ןעװעג קפס־ילב זיא תודיםח רערעג ןופ טקארטסקע רעד

 ,ישמ־יכרבא יד ,םמעדײא ענײז טימ קיננעיצולפ לאונמע ׳ר

 וצ לטימ עבטה־ךרד א ראנ ןעװעג זיא לדנאה־טינש רעד

 .םיכרד רערעג יד ןײז ךישממ ןענעק

 ־מאטש ןעװעג ןענעז ןטנעגא־םקירבאפ ןוא םיצירפ עכײר

 ,לטעטש ןיא ןעװעג זיא ארמימ א .לעטאה סנאמשעל ןיא טםעג

 א ...עלעפעל א ףיוא טלעג תבש ןיא טמענ ןאמשעל זא

 ־יטםינױצ עקידובכב .גאט ןדעי ןזיוה־ףײרטש טימ קאינװיטש

 א ןיא ראטקעריד ןעװעג קענארב ריחי־ןב רעד .סמעדײא עש

 .עיןאנמיג רעשיאערבעה

 ןופ ןטלאהעג קראטש ןבאה רעקנירט־ריב רעקינלעימכ

 יד ןבאה עקאט ראפרעד .ריב זאלג א םנײטשנײװ קאזיא

 ־רעד״ טשינ לאמנײק םיא ײב (זדנעג ענעטארבעג) ״תונמלא״

 ...ןרעװ וצ טלאק ״טבעל

 ־למ םעדעי ,״קינטעדנאט״־םישובלמ א ,עצאר לשראה ׳ר

 המכשה־תליפת ןײז רעבא ...טסאפעג רעיופ ןדעי טאה שוב

 ...ןעװעג טעדנאט טשינ ירמגל ןענעז םיליהת־םױ רעד ןוא

 ,ןיזאגאמ־עירעטנאלאג ס׳צכ לחר ןיא גנוגעװאב עקיבײא ןא

 ־רעבליזקעװק א ,שובלמ־בעשזרגאפ א זיב טוה־עדאמ א ןופ

 .עטרחוס עקיד

 ,קענארג לרעב ׳ר טריפעג טאה רעדעל ןופ רחסמ־בוטש א

 שיטסינױצ ןכארפשעגסיוא ןא הײ רעלעדײא רעקיאור א עבטב

 .זיוה קידובכב ןוא

 ־טינש רענעבירעג ,קילטנעמ לקעי לארשי ׳ר — תונכשב

 .רוכב ןײז ׳תובחר טימ תודיסח רעקסמאדאר .טרוה ןיא רחוס

 .״יחרזמה יריעצ״ ןופ גיהנמ א ,חנ —

 ־אזטעברא ,רעקיטכראםםטאג א ,ןטראגנסינ ןבואר־ןמלק ׳ר

 ־תבש טריפעג ןפוא ןקיטראנגײא ןא ףיוא טאה הײ רעמ

 :ןעװעג תבש־ללחמ טשינ הלילחו־סח ײברעד ןוא עירעטלאכוב

 ןבעגעגסיורא ,ךעלטעצ־םינמיס עטרילאק ןופ ףליה רעד טימ

 רעצנאג רעד רעםאװ־עדאם ןענאפיס טנלאשט ןכאנ תבש

 ־לצרעה רעטסעײרטעג רעד ״דשמ ןוז ןײז .גראב ףיוא טאטש

 .לטעטש ןיא טאדלאס

 ־נאשז ,שזאלאס המלש םײח ׳ר ןעװעג זיא ןערב א רחוס א

 ןבירשראפ ןריט־בלעװעג יד ,סמידסח־תולימג טימ טרילג

 — ןוגינ רעצישזדאמ א .סרעטסוש יד ײב תובוח ןופ דײרק טימ

 ־ײלרעד־טלעװ ראפ טפמעקעג ריאמ ןוז רעד .ןבעל קיטש א

 .עינאפש ןיא ןלאפעג ןוא גנוז

 ןײז ןופ ״למערק־ץיװש־אלדימ־אלדיש״ א ןופ הסנרפ יד

 ־ץלאה טימ ןעװעג־םילשמ עפאמ לסאי טאה עמעט לײח־תשא

 .השוריב ןעמוקעג םיא זיא תוחקפ .רחסמ

 ־הנוק ענײז טימ ןעגנאגעגמוא ס׳ךריב לדױ ׳ר זיא אתוחינב

 א דײ א ,לװנײב־לדאג א ,גנירעמיצ פאק א ,לטכיל א .סעט

 ךיז טאה ןנחױ ןוז רעטסטלע ןײז .המכח רעליטש טימ עונצ

 .ןײרא טלעװ רעטײרב רעד ןיא ״ןסירעגםיורא״ ןיוש

 ־ארפ״ טבײרש ןוא ןאמראלק המלש ׳ר טציז לקניוד א ןיא

 רעד .תיב־ינב םאד ךיז טמענראפ עינײשט רעד טימ .״םעינעש

 א טימ ןײרוא־רב א .לטעטש ןיא םעזערפ־״יחרזמ״ רעטשרע

 שינעכאק א — זיוה ןיא .״לוספ־הפירט״ א ןיא ןײרא קילב

 .סעיגאלאעדיא ןופ

 מנעקעג ״סקידעכאק״ לםיבא ןעמ טאה ןאמראלק לפאק ײב

 םראד ןבאה רעראפ־םידירי יד ,תעל־תעמ ןצנאג א ןעמוקאב

 .1958 ראי ןיא קראמ רענײלק רעד

 •ןײשנאז המלש ןוא דלאגנײפ עקהשמ ,םעילותאמ לאומש־והיעשי ןופ :ןטפעשעג ענעזעװעג יד ןופ ןדליש יד ךאנ ןעגנעה סע
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 .ןדײ עקידתועינצ .עליטש .ראפשנא ןא טאהעג טכאנ־ןוא־גאט

 .רעלדנעה־ךלאק רעד ,לעזדנעפ לסאי ןעװעג זיא רבד־םש א

 לבוט ךיז ןפאלעגקעװא לסאי ׳ר זיא דיראי ןטימ עמאס ןיא

 הקאמ םעדײא רעד ןוא ,םיליהת־םױ א ןפאכנײרא רעדא ןײז

 ־תארי ןופ שאמשימ א ...םילכ יד ןופ םיורא טגעלפ שיפיער

 .עירעסישזער־רעטאעט ןוא־ךלאק ,םימש

 — ענײא .סעקנאלב יד ןופ זיוה םעניא ןעײרעקורד ײװצ

 ׳ךעלרע רעבא ׳רעקיניצ לקיטש א ,ס׳דלאגנײפ יכדרמ םײח ׳ר

 עשיטםינױצ — עלעגײפ ןוא לדױ : רעדניק ענײז .םאזטעברא

 .לטעטש ןיא םיגיהנמ

 םוצ רעײטשוצ א טעמכ ״עיגרענע״ ײרעקורד עטײװצ יד

 .עראיזד רעדירב יד וצ טרעהעג ,םערגארפ ןקידנעמוקפיוא

 .טײקכעלטפאשלעזעג רעקינלעימכ ןופ ןשטנעמ

 עיגרענע טימ ,דײ רעשיריבג רענעדײשאב א ,קנאלב םײח ׳ר

 רעצישזדאמ יד ןופ .סנוױואבלאק ןוא ןקאטראט ענײז טריפעג

 ערעײז ןיא רעדניק יד טרעטשעג טשינ .סרעציז ןא־ןביוא

 .םיכרד ״עײנ״

 רעקוצ ןוא טפאנ ,ץלאז ןופ ףיוקראפ רעלארטנעצ רעד

 ןיא הדמתה טימ .סעילוגראמ לאומש עײש ׳ר ײב ןעװעג זיא

 ןעװעג ןײעמ טונימ רעײרפ א ןיא ,ןטפעשעג יד טריפעג ןיטור

 .םיכרד ״םנטאט״ ןיא םינב יד ןעװעג ךנחמ ,רפס א ןיא

 הרות ,הביבם־סלדנאה רעצנאג רעד ראפ רעטנעצ־ןזײא רעד

 ־חר א ,םירפס ןופ רבחמ ,שממ תודיםח רעקצאק ,המכח ןוא

 עשידגעלםיוא יד ןיא ראי ןיא לאמ ײװצ ,זיוה שידיגנ־קידתוב

 ־יאצױ יד .ומצעבו ודובכב דלאגנײפ עק׳השמ ׳ר — רעדעב

 .טאטש ןיא ץנעגילעטניא עשיטסינױצ־וױטקא ,ויצלח

 יד ראפ רעכיב־לוש ןופ רעלעטשוצ ,ןײשנאז המלש ׳ר

 טפאשנםיװ ןוא קיטםירטעלעב ,ןלוש עשיפראד ןוא עשיטאטש

 .קידתועינצ ,לדײא ,ליטש .ןשטנעמ עקיטשרוד־רוטלוק ראפ

 רעקידנעטש א — דיגמ רעקסירט ןופ ״םהרבא־ןגמ״ רעד

 יבאה תונדמל ןוא םימש־תארי ןײז .שיט ןופ לײטדנאטשאב

 .רעדניק ענײז ןופ םיכרד עבעלטלעװ יד ףיוא ןעװעג עיפשמ

 המלש׳ר ןופ לדנאה־טינש רעטײרב א :זיוה ןבלעז ןיא

 הגרדמ א וצ ןעגנאגרעד טײקיםײלפ ןוא ימ טימ .גרעברעבליז

 ־חילש רעמעראװ א ,טאטש ןיא רחוס םענעעזעגנא ןא ןופ

 .רעדניק יד וצ ןעגנאגעגרעביא טײקיטפאהבעל ןײז .רובצ

 לקעי ׳ר וצ ןעגנאגעגרעביא זיא רעדעל ןופ חיר רעד

 ־עגנײא־טלא םעד ,םײח ׳ר רעטאפ ןײז ןופ השוריב לעבאנק

 טנידעג ,אתוחינב טלדנאהעג טאה לקעי ׳ר .רעבראג םענעםעז

 ־עגפא ךיז ןטסטעפש םוצ .תעדה־תבחרה ךותמ ע׳שבר םעד

 .ידכום רעד ןיא ןיזיפשוא יד טימ טקיטראפ

 טלדנאהראפ ,קיננעיצולפ לקעי ׳ר ,דײ רעמאזטעברא ןא

 ןעגנאגעג ךעלרע רעבא ,רעװש .םעקינטעדנאט יד וצ ןטנװײל

 — הבוט ןוא השמ .תױרבה ןיב ברועמ ,ררושמ־ןזח ,געװ ןײז

 ...רעדניק סנטאט םעד

 טײקמעראװ ןבאה עלאמ לאלצב ׳ר טימ יקסײגוב לדנעמ ׳ר

 ־אק רעד ןופ ךײלג ןליוק — טכארבעגנײרא ןבוטש יד ןיא

 ־ידתושממ ,ןדײ עליוװ־קיצראה ,םירחוס עשיגרענע .עינלאפ

 רעד ןיא טצנאלפראפ רעדניק יד ,ךוניח רעשיטסינױצ רעק

 .דרע־לארשי־ץרא

 ןיא ןײשנאז ןימינב ׳ר ןעעז טנעקעג ריא טאה םגאטראפ

 ץײװ־ןראק ץירפ םײב ,עניונעג ןײק געװ ןפיוא עדנאב א

 א ,דומע םײב רבגתמה־ןיעמכ — בוט־םױ־תבש .טלדנאהעג

 .״ףיוה רעװעלדיש״ ןיא םיפסומ ףיוא הקזח

 רעטעברא ןופ ןעײר יד ןיא רבד־םש א — ןילג לשרעה ׳ר

 ײברעד ןוא טאטשראװ־רעטםוש א טריפעג ,תוכאלמ־ילעב ןוא

 .הנומאב רובצ־יכרצב ןעװעג קסוע

 ןבענ רעפרעד עשידײ עטמיראב יד ,״ןילעצ״ ןוא ״עלאסעװ״

 ־עלאב ערעײז טימ ןעמאזוצ ןעװעג םסרופמ ןענעז קינלעימכ

 ־דלעפ עטפאהרעטםומ ,ךארטשי םהרבא ןוז ןוא רזוע ׳ר ,םיטאב

 .םעילוגראמ לאומש־והיעשי ׳ר ןופ החפשמ יד

 ,םײוג עקימורא יד ראפ ליפשײב א — טריפעג טפאשטריװ

 ־סטאג ןוא םידיסח .הבחר דיב — םײנעל־הקדצ ןוא רתסב־ןתמ

 .ןעװעג ןדײ עקיטנראפ

 א — םאל־רעלאטס ןוא סעקעװשט־רעטםוש ,ךײר לאכימ

 טימ עלהמלש .אבילד־אקמעמ םידרח .הסנרפ ראפ סיזאב

 .ריעצה רמושה ןופ גיהנמ א — ןערב ןשידיםח

 — דמלמ עלעשוהי ׳ר ײב ראנ שינעכערפשפא־ערה־ןיע ןא

 ינילע אל ןעװעג הרות לטבמ — ״השעמ רעד ףיוא טפאכעג״

 .םעװקוב עשיםור יד ןבר־תיב לש תוקונית טימ טנרעלעג ןוא

 ־כאילש השמ ׳ר ײב ראנ תולח־שווק־תבש ףיוא לעמ־ןצײװ

 ,״שידק״ רעד .שפנ־תוריסמ טימ תודיםח רעװעלדיש — ץיצ

 ןיא טכײרגרעד הילע־געװמוא רעשיצולח טימ ,לדיחי־ןב םאד

 .לארשי־ץרא ןופ ןגערב יד 1920
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 ץוג םהרבא

 0927) ז״פרת תנשב ,םיענו ןנוצ דחא רקוב לש ותמכשהב

 ־שיצנרפ בוחרב ״דריבה השרװב ״היזכרמה״ תבישיב בשױ ינאו

 ירחא םישפחמ םירוחב רפסמ יכ יל דגוה םואתפשכ ,11 הקסנק

 יכ יל ררבתנ הנהו םהילא יתצר .םירבד ימע ףילחהל םיצורו

 לע םמע חחושמ ינא דוע .קינלימח תבישימ םירבח םה הלא

 תבישיב דומלל רובעל יב םיריצפמ ולחה םהו אד לעו אה

 .השרװבש הלאמ םיבוט םיאנת יל םחיטבהב ,קינלימח

 יתינפו ,רפסמ םירפם ללכש ,לדה ילטלטמ רורצ תא יתזרא

 בתכב הצלמה יל ןתיש השקבב היזכרמה תבישי לש ר״ומדאל

 טלוב ןוצר רסוח הליג ר״ומדאה .קינלימח תבישי שארל

 .רקיע לכ םיענכשמ יתלבו םינוש םימעטמ ,תאז תושעל

 הצלמהה תא יתלביק לודג תונלדתש ״עסמ״ רחאל ,ףוסבל

 .קיגלימח תבישיל

 תיאשמב יכרד יתישע ךרדה תואצוה ידיב ױה אלש ןוױכמ

 םיזגרא הפײעל הסומע התיה תיאשמה .םובוטואב םוקמב

 .הרובטב יתבשי ינאו םירחא םילטלטמו םינוש

 ילוטליטל ״דםחלו טבשל״ ןותנ יתײה וב ,םידודנ ליל רחאל

 .קינלימחל רחש ימודמיד םע יתעגה ,ךרדה

 תא בורקמ יתיאר .הקומע המדרתב העוקש התיה הרײעה

 ףא לע םלוא ,םהב הקרז תורוד השולש לש הבישש םיתבה

 תירוקמה םתומד .ױה םיקצומו םינוםח ןײדע ,ץע־ינבמ םתױה

 הרײע ,קינלימח תא הנײפיאש תױרוקמל התמורת תא המרת

 •םירוענ תובהלתה עפש לש הרײע ,םיזעונ םײדוהי תומולח לש

 ינמ תחא קר יהוזו .השרװב יתױהב דוע הילע יתעמשש יפכ

 השרװב הפ־׳לחהלו ,הב ררוגתהלו אובל ינופחדש תוביסה ףלא

 יתשמ תיתוכלמ תובחרב הרוזפו קרי לש םיב תלבוטה ׳הריבה

 .הפוסכה הלסיוה תודג

 יתדרי רוקמ דעורו תומצעה דשל דע בוטר ,ץוצרו רובש

 תאפמ .ךלא וב ןוױכה תא תעדל ילבמ ,הבישיה תא שפחל

 לכוא התוא ,תובוחרב היח שפנ יתיאר אל תמדקומה העשה

 .תונפל ילע ןכיה ,לואשל

 הילא יתברקתהש לככ .״לוק־תב״ העמשנ םיקחרממ הגהו

 הריש תולוק יתעמש רתױ בורק יאובבו ,הרבגו וז הכלה

 לטנמ החש ותמוקש ,עפושמ גג לעב תיבמ םיעקוב דומילו

 ןיגוריסה תלועפ תמחמ ןמוקממ וזז תוביקרמה ױתורוקו םינשה

 .שמשהו םשגה לש

 םישועה ,םידימתמה הבישיה ירוחבב יתנחבה ןולחל דעבמ

 .הארוהו םיקםופ לע תורזחב ,הרותה דומילב תולילו םימי

 םיבושו ןזואל םיברע תולוק ,םילםלתסמ םינגנתמה םהיתולוקו

 לש םימודרהו םיממושה היתובוחרב םידהדהמ — בלה תא

 .קיגלימח

 נל תמושת ררועל ילבמ המינפ יתסנכנו תלדה תא יתחתפ

 תא קיספה אל שיא ןכאו .הרותב םיקםועל עירפהל ילבמו

 ושבל ןתוא ״תוטופק״ה תמועל םירצקה ידגב םג .ותנשמ

 .םיחכונה דצמ בל תמושת לכ וררוע אל ,םירחאה

 רובעכ הנהו .תירחש תליפתל םידמלמה לש םאובל יתיכיח

 םינפה לעב ,ל״צז רבונקרוק יכדרמ ׳ר עיפוה הלק העש

 יפ לע ול דרױ גלשכ ןבל ןקזש ,תומדמדאה םײחלהו םילוגעה

 .רקיו דובכ הרמא ותעפוה לכ .ױתודימ

 יקםלבול־בושמוט תבישי שאר ןכל םדוק שמיש יכדרמ ׳ר

 ןיבו ךניב דירפא אל״ :רמאו ףוטח טבמב יתוא ןחב אוה

 םיאיקבו םײאמצע םידמול רבכ םהש ,םיקיתװה ךירבח

 םיסדוא השמכ ,ינברה םלועב םש יעודי ױה םהיניב .״םתנשמב

 בושמוטמ ןמרבליז לארשי ,דורגונסרק ריאמ קחצי ,ליבישזדרמ

 .תװצמו הרות לוע בוש ימצע לע יתלטנ ךכ .דועו יקסלבול

 לש הריואב םידומילה לספסל דומצ יתײה םינש שולש ךשמב

 .גײםו לובג אלל הדמתהו תוקיבד

 סינױבאה״ גוסמ הלאב םג ױה הבישיב םירוחבה ןיב

 תואלת םושו םהב תטלוש תובצעה ןיאש ,לארשיב ״םיזילעה

 לע םילבוק םניא ,םתעד לע םתוא םיריבעמ םניא ,םיעגפו

 תױחל החמש ךותמ ,וליכשה״ הלא םינױבא .הזה םלוע גיהנמ

 •הזה םלועה תוגונעתו תװאתל וגעל ,לכ רסוחבו ינועב רעצ ײח

 לש לושחנ םא .לוכיבכ ״הילעה ינב״ ליבשב אלא וארבנש

 כניאו םשאר םיניכרמ םה םעיבטהל םהילע םק הקוצמו הרצ

 ױה םילבתמ דימת ,םהיתורצ תא םינתמ םהשכו ,םימערתמ

 .םקלחב וחמש םה דימת .אתוחידבד אתלימב רופיס

 רקובב ר העשב .שודגו אלמ היה הבישיב ונידומיל םױ רדס
 םירבוע ױה הביתה ינפל .רוביצב הליפת תכרענ התיה

 ועיגה םהל קר ;הבישיב םיקיתװהו םירגובמה ,םירוחבה

 ונכשמה הליפתה רחא .תאז רוביצ תוחילשל דובכהו תוכזה

 םע .תותיכ תותיכ םיקלוחמ ונאשכ ,ךורע ןחלוש יניד דומלל

 — םירגובמה ןתירחש תפל םירוחבה ורזפתה וז העש רמג

 םנחלוש לע םיכומם ױהש ,םיריעצהו ,הבישיל רשא חבטמל

 .הרײעב םיתב ילעב לש

 ובלש ,רוסמו רקי שיא ,קינשטפ הל׳מלז ׳ר גאד ךכל

 ׳ר השע םימיכ תוליל .ןיפכיד לכל םיחותפ דימת ױה ותיבו

 יתמ ,ױתלאש תחא אל .הבישיה ירוחב ןעמל ותגאדב הל׳מלז

 הגאדה״ :ליגרכ התיה ותבושתו ?הל׳מלז ׳ר ךמצעל גאדת

 רבדהו ,יתגאד ימצעל וליאכ ךכבו ,יתגאד איה הבישיה ירוחבל

 .״ײחב אלמ קופיס יל ןתונ
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 וללה •ריעה יסנרפמ תבכרומ התיהש הדעו ןכ ומכ הנגראתנ

 המוש םהיניב .הבישיה ירוחב לש םהיכרצלו םרודיםל וגאד

 ןכ .ןמליס היבוט ברה ׳ל״צז ברה לש ונב תא ריכזהל ילע

 ׳ןיטשרוב עשטיא ׳ר תא ׳הצרעהו דובכ לש טטרב ׳ריכזהל ילע

 הבישיה יגאודו יםנרפ ןיב היהש ׳הצליק בוחרב תלוכמה לעב

 דחא היה אוה ףאש ׳ל״ז גרבמל לאומש ׳ר תא ןכו ׳םיטלובה

 -קינלימה תבישי ירוחב ןעמל םנוממו םנמזמ ושידקהש הלאמ

 םהיתומש תאש ׳םירחא םיבר הצרעה שגרב בוטל ורכזײו

 .הז תונורכז רורצ תײלד תעב יתחכש

 ךאלביטשה

 .ךאלביטשב םיבר םירוחב םידמול ױה הבישיה דבלמ

 וניניב ושטינ םיבר םיחוכיװ ׳וניניב וררש םיחותמ םיםחי

 וניא הרותב םחוכ יכ חיכוהל וצר ךאלביטשה ירוחב .םינשה לכ

 היהש .ל״צז ןמצלז היעשי קחצי ׳ר דמע םשארב .ונחובמ לפונ

 ותידגנתה תורמל ךא .הבישיל רתױב ףירחה דגנתמה

 אוה .יתודידי סחי יפלכ הליג יתדמל הב הבישיל תינוציקה

 הבישיה תא שיטנא ינא םגו םויה קחרי אלש ומותל רובס היה

 ׳רבושטניפ ןרהא תרבחב ולצא רקבמ יתײה .ךאלביטשל ףרטצאו

 םיבורמה ונירוקיבב .הצילשיװמ רפפ בײלו רליקע׳זרר השמ

 לש ױרבד לכמ ךא ׳אמױד ינינע לע תועד םיפילחמ ונײה

 ברה היה ותמועל .ונל ותודגנתה תטלוב התיה היעשי קחצי ׳ר

 ףא לעו ׳ױלא ונברקמ ל״צז ןמליס קחצי םהרבא ׳ר שישיה

 הנוש אל .ונינפ רשא לכב גאוד ונל שמיש תגלפומה ותנקז

 היהש ׳בקעי ׳ר ברה ׳ונב םג היה וננעמל ותונקםעב ונממ

 יתײלע םע ןכאו ןלארשי ץראל הילעל םילורגה םיפיטמה ןמ

 .ףוכת םיבתכמ רשקב ומע יתדמע הצרא

 ןדמלה ׳המלש ׳ר ןב ׳ןײשנוז ל׳מהרבא םע םג יתדדיתה

 — טחוש ןנחױ ׳ר לש ונב םעו ״הינרגנישק״ה לעב עונצהו

 דימתו לוחו שדוק לש תולאש ינימ לכב חכװתמ יתײה םתא

 .הבוט חורב

 םימכחה ירימלת לש םינושה םיגוחב ימצע יתאצמ ךכ

 םירבח םהב יתאצמ רשא ׳םידגנתמהו םידיםחה ׳תונחמה ינשמ

 ׳םיפירחה תועדה יקוליחו תוקולחמה תורמל םיבוט םידידיו

 .םהיניב מימײק ױהש

 לכ לע הרײעה תא יתרכה קינלימחב יתבשל םײתנש םותב

 ױה אתװצב יתא ודמלש הבישיה ירוחב .היתורצו היתוחמש

 תובאה .וז תרגסממ וגרח אל תונבה ףא ׳תװצמו הרות ירמוש

 ׳ישמ יכרבא ׳םימש יארי םינתח םהיתונבל םיחקול ױה

 ״הבישי״ב הװלשב םיבשױ ׳םהינתוח תונחלוש לע םיכומסה

 תא קינלימחב םילשחמ ױה ךכו .המשל הרותב םיקםועו

 •רודל רודמ הפורצה תודהיה תלשלש

 תנמתםה תיאקינלימחה ״הבישי״ב םידומיל לש םײתנש ירחא

 ודגנתה הז דעצל .הארוה דומלל היטנה םירוחבהמ קלח לצא

 קומינב הז ןויער וחד םה ;תטלחומו הזע תודגנתה םידמלמה

 .״וב רופחל םודרק הרותה תא םישוע ןיאש״

 הא םירגובמהו םיקיתװה םירוחבה בור ובזע דחא רקוב

 •ד״בח תבישי להנמ ׳ןײשנאז ל׳מהרבא ׳ד

 .ינא םג יתײה םללכב .םידמלמה יניעמ ומלענו ״הבישי״ה

 ומע ונדמלו ל״צז ןמליס לרזײל ׳ר ברה לא ונרבע ונלוכ

 .הארוה הבר הדיקשב

 הז גוליפו הגלפתנ איה הבישיה תא םירוחבה תביזע םע

 אלא קינלימחב קר אל תידוהיה תױרוביצה לכב םילג הכיה

 ״הבישי״ה ילהנמ ולחה םבל קמוע דע םיעזעוזמ •הל הצוחמ םג

 לעו ״הבישי״ל םירוחבה תא ריזחהל. תנמ לע םיצמאמ תושעל

 .קינלימח ״תבישי״ ןולשכו הרותה ןױזב עונמל ךכ ידי

 ריזחהל ידכ עיתפמ דעצ וטקנ ״הבישי״ה לש םילהנמה

 לכל הארוה דומיל וריתה םה .ושרפש םירוחבה תא םהילא

 הארוה דומלל םישקבמהש ךכ לע ודיפקה קרו .ךכב הצרש ימ

 .םרואיבו םיקםופו ארמג םיערױה ׳הלא תוחפל ױהי

 ורזח םירוחבה לש םבורו יולגה ערקה החוא ךכ ידי לע

 תא שוטנל םײתניב קיפסה םהמ קלחש דועב ״הבישי״ל

 הקסריוטניװש בוחרבש ׳אתביתמל השרװל רובעלו קינלימח

18. 
 הטיחשל רתיה יתלביק ןמז ותואבו ׳הבישיל יתרזח ינא

 ןפואב יתמלתשה טחוש ןנחױ לצא .ל״ז טחוש ןנחױ ׳ר ידימ

 םירופם םישדוח הכשמנש תישעמ תומלתשה רחאל ןישעמ

 ׳יאקינלימחה םײחבטמה תיבב ןינמה ןמ טחושכ ןהכל יתוליחה

 .הקצרה ינב םיבצקה לש םתרבהב

 קינלימח תבישיב םישיא
 הסחײתה איה .קינלימח התיה היטרפ לבל תידוהי הרײע

 םתױחמומב הבשחתה אלו םיאנבה תמכחל יולג לוזלזבו זובב

 ,״אימש יפלכ״ הפצוחבו הפוקז המוקב ודמע אל היתב .תיסדנהה
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 םהיתוגגו םיפופכ םג םהבו ,ךרב ילפשו םיװנע ױה אלא

 .ץוחבמ םוכריפ אללו קרש אללו לחכ אלל ׳עקרקב םישובכ

 .ןיפכיד לכל רוזעל םיביטימו בל־ימחו ךרד־ירשי ױה הידוהי

 תא ריכזהל ילע הבוח תיאקינלימחה םישיאה תמרונאפבו

 ישאר לכ .קינלימחב ״ףסױ תיב״ תבישי שארב ודמעש הלא

 ךותמו הרישיה םחור תלעמ דובכ םירפםמ םהינפ ״הבישי״ה

 הרותבש רואמה ןרוהטה םתבצחמ רוצ רכינ םתרוצ ימשר

 יםחױמ הלא :רומאל זמרמ הובגה םחצמו םהיניע ךותמ ץצונ

 .ןימױ קיתע םלוע

 ׳בירוהל דלונש ׳ל״צז רבונקרוק יכדרמ ׳ר םהיניב היה

 הרײעב וררוגתהש ׳בל־יבוטו םימש־יארי ,םיטושפ מישנא

 ושפנ הקשח דלי ותױהב רבכ .רימוטי׳ז ךלפ ׳בונקרק ׳הנטק

 לכבו ׳תיראצה היםורב ״םירדה״ המכב דמל אוהו הרותב

 .קודרבונב ל״ז יזױ־-ךםױ ׳רה דע עיגהו .ױדומילב חילצה םוקמ

 ידימלתל קיצהל ולחה םיקיבשלובהשכ ,1919־21 תנשב

 ומק ״דנומאהו תדה תא שרושה ןמ רוקעל המגמב ,״תובישי״ה

 ורבעו ,קודרבונמ יזױ־ףסױ ׳ר םשארבו ,םירוחב תורשע המכ

 ־ילאיבו קםאלדופ־שטירזמ ,השרװל ועיגהו יםורה לובגה תא

 הלא תומוקממו ,תױזכרמו תולודג תובישי ומיקה ןהב ,קוטס

 ןכותבו תורײעו םירע ינימ לכב םינוש םיפינם ומיקהו ורזפתה

 .קינלימח

 ובזע רשא םינושארה דחא היה קינלימחד מ״רה יכדרמ ברה

 .ולא ״תובישי״ ומיקה רשאו לובגה תא

 .והוריכה אלש םישנא ינפב ראתל השק הלוגדה ותױשיא תא

 והובהא לכה •םישנא דידיו םכח ,דומלתה־ןואג היה אוה

 רשי ,ןובנ םדאכ — הז ללכב ״םישפח״ה םגו — ,והוצירעהו

 ךאלמ״כ רשא ,הזה םדאה תא חוכשל רשפא יא .תוכילה םיענו

 חפיטו לפיט ,״הבישי״ה ירוחב ןיב בבותסה ״םיהולא

 .דחי םג תובוט תודימו הרות םהב

 םינושארהמ היה אוה םגש ,בוקרחמ ןמנילק לאױ ׳ר להנמה

 ראשנו ״תובישי״ה תא םיקה ,תושפנ תנכםב לובגה תא ורבעש

 .פםרופמו רשי םדא היה אוה םג .קינלימח ״תבישי״ לש הלהנמ

 דובכב הבישיה תא גצײמ היה ץוח יפלכ םגו םינפ יפלכ םג

 היפש ימ לכל השעש ,םיבוטה ױשעמ ללגב םסרפתהו ,בר

 .קינלימחמ רבױנשיק בקעי לש ותב םע ןתחתה אוה .ױלא

 היהו היסורמ ואצומ םגש ,רבזיצטה עשוהי ׳ר םג טלבתה

 .ותוכנמ ברה ולביס ףא לע לודג רםומ לעבו רשי םת שיא

 ףאש ,היםורמ הל׳המלש ׳ר היה רתױב תנײנעמ תױשיא

 אל םג ןכו — רםומ ידומיל דבלמ םידומילב ףתתשה אל םעפ

 .רהוזה ידומילב תוקיבדב היה עוקש ובורו ושארו דומלל עדי

 יתדלומ ריעמ ואצומש ,ןמםײו ןושרג ׳ר — ןורחא ןורחאו

 ותואיקבו — ףירחו ןואג היה אוה .ןילהװב רשא ,דורבנכארט

 .אילפהל הבר התיה הארוהו םיקסופבו ס״שב

 הדוקנ התיה אלו — הרתופל עדי אלש הלאש התיה אל

 םדא היה תאז דבלמו — ול הריהנ התיה אלש שדוקה ירפםב

 לכב ןײנעתה — ױרבחל רוםמו ןמאנ קידצו הובג רםומ לעב

 השעו םתרזעל אב דימתו ױדימלתו ױרבח לצא טרפו טרפ

 םיבוטה ױשעמו ותונדמל םש .תױרבה ןעמל ותלוכי בטימכ

 .םילכה לא אבחנו ױנע היה ומצעב אוהו — ױנפל וכלה

 תדימ ללגב םג לארשיב םאו ריע לש םשל התכז קינלימח

 היתב־ילעב לכ ךכל םידע. .הרתיה החור תװנעו הבש תונלבםה

 ורתונשו יצאנה סגלקה ידיב ופםינש ,םמלועל וכלהש הינקזו

 הבישי־ירוחב

 היבוט ברה ןופ ןוז רעד ,רועילא־לאומש :ןציז סקניל וצ סטכער ןופ

 ־לאומש :ןעײטש .ןוז סיקסראצנאג םהרבא ׳ר ,יקסראצנאג דוד .ןאמליס

 .ןוז סרעלדנעהנסקא ילא לאומש .ןוז סנרהא

 ״םימילכמ״ ױה ,השרװ ישנא .םיכורא םײחל ולדביו םױה ונמע

 ־נבאש ״דיתובוחרבש םיתחתחה ללגב היםהרפב קינלימח תא

 ךרד ירבועל ףגנ ינבאל ױהו תורדוםמ ױה אל ןהיתופצרמ

 .עגפנו םהב לקתנ דחא אלו

 ידימלת םה קינלימח ינבש םיעד ימימת ױה לכה ףא

 תועיבצמ ״ףםױ תיב תבישי״ב ורבוחש תוביתה ישארו םימכח

 ־ךכ לע

 ,םימכח — ח

 ,םיליכשמ — מ

 ,םירשי — י

 ,םידמול —ל

 ,םינבדנ —נ

 ,םימלשו םיארי —י

 .םישודק — ק



 יקצילראג קחצי םהרבא װפ היװל יד / לעגרוג השמ
 (ביבא־לת)

 לעגרוג .רשמ

 םעד ןופ בײהנא ןטימ ,המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ךאנ

 טאה ,טאטש ןיא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג־שיטילאפ ןכעלטלעװ

 טקילפנאק רעד ןפראשראפ ןביוהעגנא ךיוא ,ךעלריטאנ ׳ךיז

 לעיצעפס טלאמעד זיא םאד .להקה־ישאר עמורפ יד טימ

 םהרבא תעב לאפ ןכעלנײפ םעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג

 ־נעמאזוצ א וצ טגנערבעג טאה סאװ ,טיוט םיקצילראג קחצי

 .עיצאזינאגרא־ןױצ־ילעופ רעד ןוא הליהק רעד ןשיװצ םיוטש

 רעװש יקצילראג .י .א רבח רעזדנוא זיא 1929 ,ינױ ןיא

 ־טנגױ ענײז טכאװעג ןבאה טעב ןײז ײב ,ןראװעג קנארק

 ־ראעג ןוא טנרעלעג ןעמאזוצ טאה רע עכלעװ טימ ,םירבח

 ־נזעװנא יד ןופ רענײא ןעװ ,ןטונימ עטצעל ענײז ןיא .טעב

 א טגײלעג טאה קאצופש עלמהרבא ,אשידק־הרבח עקיד

 ןגאזכאנ םיא ןסײהעג ןוא םםוג ןופ פאק ןפיוא עקלומראי

 ןםירעגפארא תוחוכ עטצעל יד טימ קחצי םהרבא טאה ,יודױו

 ײרפ ןוא ךעלרע״ ־ןפורעגםיוא ןוא פאק ןײז ןופ לפאק םאד

 יד טימ טא .״ןבראטש ךיוא ךיא ליװ יוזא ,טבעלעג ךיא באה

 .ןבעל גנױ ןײז טכיוהעגםיוא רע טאה רעטרעװ

 .םירבח יד ןופ טעטימאק־היול א ןראװעג ןפאשעג זיא׳ם

 ־ראװארב ףלאװ לאומש ,יקםרובמאם הימחנ ,ןאמראלק עלע

 ־רעדנאגופ ןענעז סע .לאטנעש לאומש ןוא שיפיער סקאמ ׳קינ

 עטשרע םאד) ןסאג עלא ןיא םערדיםפעלק ןראװעג טבעלקעג

 .(קינלעימכ ןיא לאמ

 רעד ןיא ןכאק ןוא ןעלמוט ןביוהעגנא ךיז טאה לײװרעד

 ןײק ןגאז טלאװעג טשינ טאה קחצי םהרבא תױה .הליהק

 ןעמיטש יד ןגעק ,ןשטנעמ־הליהק יד ןבאה ׳טיוט ןראפ יודיװ

 ןיא ןײז םקונ ךיז טלאװעג רעײטשראפ תוכאלמ־ילעב יד ןופ

 וצ םיא ןםאלשאב ןוא םרוקיפא םענעבראטשראפ םעד

 .טיולפ ןרעטניה /׳רומח־תרובק״ ןבארגאב

 ןגעק ןסאלשאב רעבא ןבאה טעטימאק־היול ןופ םירבח יד

 ףיוא רבק א ןבארגוצםיוא הליהק רעד ןופ רעריפ־לדער יד

 טאה טעטימאק רעד .ןימלע־תיב ןפיוא טרא ןטסקידובכב םעד

 ־ראלק עלע טימ עפורג ןײא :סעפורג ײװצ ןיא טלײטעצ ךיז

 סאד ןבארגסיוא קעװא ךײלג ןענעז קינראװארב לאומש ןוא ןאמ

 טאה ץיפש ןיא שיפיער םקאמ טימ — עטײװצ יד ןוא ,רבק

 .הרהט רעד ראפ טגראזעג

 םענײלק ןפיוא יקצילראג עילימאפ רעד ןופ זיוה ןראפ

 ,טנגױ רעקינלעימכ יד טלמאזראפ ךײלג ךיז טאה קראמ

 ןעמוקעג ןענעז םאװ ,רעלדנעהנײלק ׳תוכאלמ־ילעב ׳רעטעברא

 .החפשמ־סקלאפ א ןופ ןוז א דובכ ןטצעל םעד ןבעגפא

 םיסנרפ־הליהק ערעדנא ןוא םעזערפ־הליהק ןטימ בר רעד

 יד ןריפכרודא סאד ןרעטש וצ חוכ טימ ןביוהעגנא ןבאה

 רעד .רטפנ םענופ רעטומ רעד טארדעג וליפא ןוא ׳היװל

 היול יד טרידיצעד ןעװעג רעבא זיא םלוע רעטלמאזראפ

 .ןאלפ ןטמיטשאב־סיוראפ םעד טיול ןריפוצכרוד

 1929 ראי ןיא היװל רעד ןופ דליב
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 ׳ןאפ ןױצ ילע־פ עטיור יד ןראװעג ןגארטעג זיא םיוראפ

 בקעי ןוא קישטליװ לבײל םירבח יד .ןצראװש ןיא טליהעג

 ןשיטםילאיצאם ןטימ םעקינװאל־טאטש ײװצ יד ,ןאמדירפ

 ןוא גוצ־היװל ןטימ טריפעגנא ןבאה ,טנעדיזערפ־טאטש

 ־םקלאפ םתם ןוא טנגױ ,רעטעברא רעטרעדנוה ײז רעטניה

 עקימורא יד ןופ סעיצאגעלעד ךיוא ןענעז ןעמוקעג .ןשטנעמ

 רעד ײב טקריװעגטימ טאה קיהצי םהרבא וװ — ךעלטעטש

 ןפורג־רעדניק־לוש .טנגױ רעקיטראד רעד ןופ גנוריזינאגרא

 לאמ עטשרע םאד ךיז טכאד ,ץנערק־ןעמולב ןגארטעג ןבאה

 .קינלעימכ ןיא היול רעשידײ א ףי א

 ,ןאמראלק ח״ח יד טנגעזעג םיא ןבאה רבק םענעפא םײב

 .טנעדיזערפ־טאטש רעשיליופ רעד ןוא לאטנעש ,יקסרובמאכ

 םאד ןבארגוצפיוא טארדעג הליהק יד טאה היװל רעד ךאנ

 רעבירעד ןענעז .טיולפ ןרעטניה ןבארגאב תמ םעד ןוא רבק

 ןיא .רבק םײב הרימש ףיוא םירבח ןראװעג טלעטשעגקעװא

 ןוא ןטיהעג ײז ןבאה דנאנאכאנ טכענ ןוא געט טכא ןופ ךשמ

 .ןאלפ ןדליװ םעד ןריפױכרודא טזאלרעד טשינ

 א ןענופעג טײצ רענײז ןיא טאה עטכישעג־היול עקיזאד יד

 .עסערפ רעשידײ רעד ןיא גנאלקפא ןםיורג



 רבצ יניעב / רחשױבהשמ
 (םײתעבג)

 יתונורכז ירפ הנה ןאכ תאבומה המישרה

 .ײחל 6־ה הנשב ׳קינלימחב ירוקבמ

 תיױלב ,1937 תנשב ׳יתובא ודלונ הב ׳קינלימחב יתרקיב

 .ל״ז הקנשטױ הלה ימא

 ריכהל יתקפסה ׳ךשוממ היה אל ימא תיװלב רוקיבה יכ םא

 טעמ תולדל יתיםינ רמה הלרוג לע םירוהרה ךותו ׳הרײעה תא

 .האושה ינפלש םהה םימיהמ תונורכז

 ׳תורײע יתש ינפל האור ינירה קינלימח לע םױה בשוח ינאשכ

 הרײע יהוז — ימא תרײעו ינקז ׳יתובא ריע איה ןהמ תחא

 םחל תפ םישקבמה םידוהי יפלא לש תינתחדק העונת לש

 ליבשבו םמצע ליבשב הקםהל םחפ ,תולגע םיליבומו םתסנרפל

 הבש הרײע יהוז ׳םײזעונ םײדוהי תומולח תרײע יהוז ; םהידלי

 .תבש ברעב ףסכ תוטומפב תורנ הקילדמ יתבס תא יתיאר

 תױדוהי םישנ תואמ ׳תורנ וקילדה הב םימודמד תעש התואב

 ־ימח יניעב הלוע — וז הנומת םע דחיו,• .םײדוהי םיתב יפלאב

 ־וחשה תוטופקה ישובל הידוהי יפלא לע קינלימח ׳תרחא קינל

 םיכלוהה ׳םינטק היחצמ יעבוכ ישבוחו ןקזה יקרוםמ ׳תור

 האור ינא ;תונקדצו תונמאנב ללפתהל תםנכה תיבל

 הוקתה לש קינלימח ׳ידוהי רעצ לש קינלימח תא יחור יגיעב

 .םײדוהיה םיעוגעגהו תידוהיה

 העיםנהו יפרוח היה ריואה גזמ ;ברע תעל ונאצי ץ ל י ק מ

 רפכ ׳הננער רושימ ץרא יתיאר ןולחל דעבמ .ץק ןיאל התארנ

 ףעיב ונפלח עתפל .תשורחו רינ תומדש ביבסמו םנמנמ קיתע

 .לילה תילולפאב ץבציב ונבולש ״השודקה הירמ״ לספ ינפ לע

 הכשמנ ךכ .הרזחב ושבח דימו הארי תואל ועבוכ ריסה גה ה

 ץליקמ הב ונעםנש הלולסה ךרדה ןמ .העשה תיצחמכ העיסנה

 הסינכה וז התיה .תינוכמה תוציפקב ונשח .ןבא ךרד לע ונילע

 .קינלימחל

 דחױמב רכשנש םובוטואב ׳תבש ברעב קינלימחל יתעגה

 .הקנשטױ עלעשטיא ׳ר יבם י״ע

 םבור ׳םיבשות םיפלא תשש תב הרײע התיה קינלימח

 הרײעל — ןמזה יגשומ יפל — הבשחנ איהו ׳םידוהי עירכמה

 היתובוחרב םױה תרחמל יתכרעש רצק לױט רחאל .חחמב הלודג

 תא הפיקה תדײוסמ המוח הפיו הקיתע היסנכב יתנחבה םירצה

 .הלא יצעו םינומרע יצע ורקדזה רצחה ךותבו ״לו׳צשוקה״

 כיחרפ תוגורעץבושמ אשד ערתשה ״לו׳צשוקה״ לשותיזחיגפב

 בוזאה ירדוגמ םיפערה תוגג לע ׳הלוכ הרײעה התארנ וביבסמו

 תואמ .קינלימחל ונאובב תבש ברע הז היה ׳רומאכ .הלש

 תורצה תואטמסה ןמ םכרד ושע ׳םירגובמו ױריעצ ׳םיךוהי

 .תישארה רככה לא

 תובאשמו הרײעה תױונח תוזכורמ ױה וז רככל ביבסמ

 1907 תנשב ותוריעצב ׳עקנעשטױ עלעשטיא ׳ר :ןימימ ןושארה

 .קלד רוגאל ושקיבי רבעמב םכרד ושעש בכרה ילכ רובע ןיזנבה

 ורהנ םינומה .תבש ברעב הרײעה הלביק דחױמ ןױבצ

 קיתעה תסנכה תיבל יאובב .יבם םע ינא םכותבו תסנכה תיבל

 ופפוטצהש םיברה םישנאב תונרקםב יתלכחסה ׳קינלימח לש

 .וב

 ללכב יתעדיש הדימבו תדחױמ תוקבדב וללפתה לכה

 המוד םיללפתמה לש םתובהלתה ןפואב ירה ׳הליפת לע והשמ

 •םיאיבנ רבח ןיב ינא אצמנ יכ היה

 הטוע ׳חםפ לארשי ׳ר ׳ונחחפשמ בורקמ יתלעפתה דחױמב

 ןקזה לעב •והזח לע ול היולת ףסכ לש ״הינפשה״ו ״הצבי׳ז׳ה

 ...שא תודקױ םיניעו גלשכ ןבלה

 ־עשטיא יבס תרבחב יתאצי םירהצה תדועם רחאל תבש לכב

 קחרה ׳בולדיש ךרדב םיכלהמ ונײה .םיגונעתב חור ףואשל על

 יבם לש ודיב קיזחמ י:א ׳ירצונה ןימלעה תיבל רבעמ קחרה

 ימ ןומה לוק עמשנ קוחרמ ;תובוצק תועיספ ונא םיעסופו

 ןכרדב םיזװא תוקהל תועור ןתשפ רעיש תולעב תורענ ׳לחנה

 ונשח עתפל .סםוגו ךלוה םױהו ;םיקירומה תודשה ןמ הרזח

 גיראמ ושובלו ההובג המוק לעב ׳תודבכב להנתמה םדא תומדב

 ותומד וז התיה — לסלוםמ םפשו תוטמוקמ םינפ לעב ׳טפורמ

 תוקעז עימשה ונילא ברקתהשמ .הרײעה עגושמ ׳שוברם לש

 ושארל שבחש ׳הז סופיטב בטיה יתננובתה .תינלופב םולש

 יעיקבל ומד ױניעו ׳םיטמוקמו םימדמדא ױנפו תיקנע תפנצמ

 ...םינטק םהוש



 (קראי־ױנ /׳אװײ״ ןופ ןטלאהרעד)

 ...לאמא לאמא - קינלעימכ ןיא רעגײטש־סנבעל ןגעװ ךס א טלײצרעד םאױ.טנעמוקאד א



 םיסרפיטו תריװפד

 עקלעמש (6 ,עקצינשיװ לדױ (צ ,עקצילראג ןושרג (4 חעלימ םהרכא (3 ? (2 ,יקסרעשטעשט םהרבא (1 י. סקניל ףיוא סטכער ןופ ןציז
 ,ןאמצלוש םײח (4 ,גרעבגערינ לסאי (3 ,םעדײא סעקצינשיװ לדױ (2 ,לעגרוג לאירבג (1 :סקניל ףיוא סטכער ןופ ןעײטש .גרעבנעריג

 .טסילדלאג ךורב (6 ,עדזאיװג לאירזע־קיציא (5

 ךפיט ןרא ךטדאטטעג



 שזראלאמס לסאי השמ / טראברעג .מ
 (קרב ינב)

 טראבלעג .מ

 רעקילאמא ןײמ ןיא רימ ײב ןעװ ,1926 רעמוז ןעװעג זיא׳ם

 רעד ןזיװאב לאמ ןטשרע םוצ ךיז טאה ׳שזדאל טאטשמײה

 ־אפמיס ןוא רעקנאלש רעקירעי 18—17 ךרע ןא טלאמעד

 רעד ןעװעג זיא סאד .שזראלאמם ףסױ השמ ׳רוחב רעשיט

 .םוקמוא ןײז זיב טפאשטנײרפ רעטנעאנ רעזדנוא ןופ ביוהנא

 טלײטעגסיוא ךיז רע טאה טנײרפ עננױ עקירעביא ענײמ ןופ

 ־ראפ ןוא ןדער קינײװ ,םינפ טםנרע ן־א ךײלב ןײז טימ

 ענײז .טנגױ ןײז וצ הריתס ןיא ןעװעג זיא םאװ ׳טײקטכארט

 ןבעל רעװש א ןגעװ טלײצרעד ןבאה ןגיוא עצראװש־ףיט

 רעכעלרעניא ןא ןגעװ טײצ רעבלעז רעד וצ ןוא טײנ ןופ

 עכעלטנגױ עטמיוצעגמוא ןײז .לכש ןוא ליפעג ןופ טײקכײר

 .שזדאל ןיא גירק ראפ רעבײרש עפורג א טימ שזאלאמס לסאי־השמ

 ׳ןאזרעדארב השמ ,שזאלאמס .י .מ ,ץראקדלאג .י : סקניל וצ סטכער ןופ

 ׳שסיװעיאש •פ .ש : (ןעײטש) םקניל וצ סטכער ןופ .קנורט .ו

 .ןאמפאה .א ,ןאוױא .ה .װ ,שטיװאמיכאי ,א

 טאה רע ןעװ ׳ןרעדנוװאב טנעקעג טשרע ןעמ טאה דײרפ

 .טאטש ןופ טײװ — דלאװ רעדא דלעפ ןיא ןענופעג ךיז

 ענײז טימ ןעמוקעג טאהעג סאװ טשרע זיא שזראלאמם

 ײו ׳קינלעימכ לטעטשמײה ןײז ןופ רעדירב ערעגנײ ײװצ

 ײז ןבאה שזדאל ןיא .ןראװעג טמותיראפ ירפ ןענעז ײז

 .ןפלעה טנעקעג טשינראג ײז טאה רעכלעװ ׳ןדײז א טאהעג

 ־ןזיוה ןופ סרעטסײמ־רעדײנש וצ ןעגנודראפ ךיז ןבאה ײז

 םישדח 6—5 ךרע ןא ןטלאהעג טאה ןאזעס רעד ,טײדנאט

 ןופ ןבעל טפראדעג ןעמ טאה טײצ עקירעביא יד .דאי ןיא

 ־ןאזעס רעד ןופ םעטםיס־ץיװש רעד .בלעװעג ןיא ״גראב״

 השמ ןצראװש ןגנאל םעד ףיוא ןלאפעג רעװש זיא טעברא

 עײרפ יד ןעװעג ןעגנוװצעג רע זיא ןטלעז טשינ ןוא ,ףסױ

 םױראטאנאם־ןעגנול ןשיטעטש םעד ןיא ןעגנערבראפ וצ טײצ

 •יניוכ טאטשראפ רעד ןיא

 ןוא רעדיל ןבײרש ןביוהעגנא שזראלאמם טאה טשרעוצ

 עבאגםיוא רעשירארעטיל רעקילאמנײא ןא ןיא טריטױבעד

 רע זיא םעד ךאנ .שזדאל ןיא רעטכיד עגנױ עפורג א טימ

 רעיוט םײב״ גנולײצרעד עטשרע ןײז .עזארפ וצ רעבירא

 רעד ןיא ןעמינעגנײרא גירק ןכאנ) — ״םלוע תיב ןופ

 ןוא ןילטײצ ןרהא ןופ טריגאדער- ,עזארפ ןופ עיגאלאטנא

 רעשירארעטיל רעד ןיא טקורדעגפא ,(ןײטשנײװ שירעב

 ןזיב .״גגוטײצםקלאפ״ רעװעשראװ רעד ןופ טפירשנכאװ

 ךיז ןבאה ,גירק ןראפ ראי עקינײא ,עשראװ ןיא ךיז ןצעזאב

 גנוטײצ רעכעלגעט רעד ןיא טקורדעג ןעגנולײצרעד ענײז

 /׳תוא״ גאלראפ ןיא ,שזדאל ןיא .״טאלבסקלאפ רעשזדאל״

 םאװ ,״דמערפ ןוא םײה״ ?ןלעװאנ ךוב ןײז ןענישרעד זיא

 ־רוטארעטיל יד דצמ ןראװעג ןעמונעגפיוא םעראװ זיא

 •מ .א ןעװעג־ברקמ םיא טאה םרעדנוזאב .רעקיטירק

 •גרעבנםײװ

 טאהעג שזראלאמם ןגנױ םעד ראפ ןבאה ״דמערפ ןוא םײה״

 רעשירעדניק ײב ןבאה םאװ ׳ןדײל ־לרוג ןײא טײרגעגוצ

 — ןיא טלדנאװראפ טפאשקנעב רעכעלטנגױ ןוא דײרפ

 ,ךעלריטאנ ׳טאה טפאשנגײא עקידלרוג עקיזאד יד .גנוראפרעד

 ןײז ןופ קיטאמעט רעד ףיוא ןעװעג־עיפשמ קראטש ךיוא ■

 .ןפאש

 שזראלאמם טאה ׳סיצאנ יד ךרוד עשראװ ןעמענראפ ןכאנ

 רעבא זיא רע .דנאבראפנטאר ןײק ןעװעטאר טוװרפעג ךיז

 א וצ ןשטײד יד ךרוד ןראװעג טפאכעג ץענערג רעד ײב

 זיא רעטעפש .גנוקינײפ ןוא טעברא רערעװש רערעגנעל

 ןײק אטעג רעװעשראװ ןופ ןפיולטנא וצ ןעגנולעג םיא

 .(עיבמעלגאז) ןידנעב

 ןעװעג ןיב ךיא ןעמעװ טימ ,רעדירב ענײז ןופ רענײא

 טסאפ־אטעג רעד ךרוד טלאמעד טאה ׳אטעג רעשזדאל ןיא

 רעד ןעװעג זיא םאד .טרא םעײנ ןופ העידי א ןעמוקאב

 השמ — רעבײרש ןטריטנעלאט םעד ןופ סורג רעטצעל

 .שזראלאמס ףםױ



 השורי רעשירארעטיל ױיז ןופ

 רורברעביא רעד

 א ןקרעמ טזאלעג ךיז טאה רעירפ געט עכעלטע טימ

 .טםװועג טשינ רענײק טאה ךיז טרעדנע׳ס סאװ יונעג .יוניש

 לײװרעד ןוא ,רעיוא ןפיוא טעקשושעג ,טעדוסעג ךיז טאה׳מ

 ענעדישראפ ןפורעגסיורא טײקרעכיזמוא ןוא קערש יד טאה

 ־ראפ ,עזײב ,ןדײ ערעטלע ןבאה יוזא .תורעשה עדליװ

 שיור םעד קידנעטש ןליפ סאװ ׳םעקינלטב־רבוע ,עטרעמוא

 וצ טםוװעג ,ןרעיוא עטקיכאמראפ ערעײז ןיא קילגמוא ןופ

 יד ןיא פארא סנטײצאב טעװ ןעמ זא ,גנאלק א ןטײרפשראפ

 ןעמוקראפ ,טעז׳מ עקא ןלעװ ,ךיז טכאד׳ס יװ ,םוראװ .ןרעלעק

 רעירפ ךאנ ײז ןבאה םיזמר ןוא םינמים ...תוגירה עשירפ

 םע ןבאה ײז ראנ ,םירפס עטלעגראפ עטלא ןיא ןענופעגסיויא

 יד ןעװ ,טציא רעבא .ןעננערב וצ ליומ ןרעביא טאהעג ארומ

 טרעיוהעג טאה עטלפענראפ קיטםבראה א ,עטכײפ א — טפול

 רעד ףיוא ןוא הרוחש הרמ טימ טפירטעג ןוא לטעטש ןרעביא

 טמאלפעצ גאט ןטימ ןיא טכירעגמוא ךיז ןבאה ״עדנעמאק׳,

 ־מוא ןא טימ ,קיד׳הלהב ןבאה םאװ ןפמאל־ץילב ײװצ יד

 — גאט ןעארג ןיא טרעטאלפעגנײרא ןײשפא ןטיור ןכעלמײה

 םאד ...סעײנ ךיז טײרג׳ם זא ,ןעזעג ךעלרעפנײשאב ןעמ טאה

 קע ןיא ןענאטשעג רעהא זיב זיא סאװ ,ןדײ ערעטלע לדער

 טימ עלופ ,ראה עארג דרעב יד ןופ ןגיוצעגסיורא ןוא קראמ

 טשימעצ .ןעוטעג טאשעצ א שינעלײא ןיא ךיז טאה ,המיא

 ן־א םעציפױ ערעײז ןופ סעלאפ יד ןראפ ןעמונעג ןבאה

 םיוק ,רענײא רעדעי טאה ,ןפיל יד ףיוא דחפ ןעמוטש א טימ

 .בוטש ןײז ןיא טעפאםעגמײהא ,ןבעל ןטימ

 ןעװעג ןיוש ןענעז פעק םנעמעװ ׳ןראי עלעטימ ןיא ןדײ

 גאט םעד טמענ׳מ ןענאװ ןופ ׳ןרעלקרעביא ןופ טליוהעגפיוא

 זא ,ןפלעה ךרבהי םשה ןיוש טעװ ןעװ ןוא ןבעלוצרעביא

 טימ ןענעק לאז׳מ ידכ ,טלעװ רעד ףיוא ןרעװ םולש לאז םע

 לקיטש ןפיוא ןענידראפ ,ופב תעיגי טימ ,עינאמראה רעקיאור

 המחלמ רעקידמיצולפ רעד ןופ ךיז ןבאה ײז — טיורב

 ןיא ןײטש ןבילבעג ןוא רעלזעה יד יװ טעשטראקעגנײא

 ,ןגיוא עטנפעעצ עםיורג ערעײז .טרעװילגראפ ,םוטש קראמ

 ןטײז עלא. ןיא טלטניפעג טשוחעצ ןקילב עטכײפ טימ ןבאה

 ןפלאהאבמוא ןבאה ןעלסקא עטציפשעגנא ערעײז ןוא —

 םוצ זיב ןענעז םאװ ןעגנױ יד ראנ .טקוצעג קידכעבענ

 טעטש עםיורג יד ןיא ןעװעג ןיוש המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא

 ,סרעדײנש ןוא םרעטםוש ,רעבעװ םלא טעבראעג טראד ןוא

 ךיז ,ןראי־המחלמ יד ןיא ןיוש ןבאה עכלעװ ןעגנױ יד

 ׳זײפש ןײז ןפאכ וצ לגיופ־ביור יד יװ ,ןרענרעד וצ טניוװעגוצ

 שזאלאמס לסאי השמ

 ראי ד וצ ,ןרעטלע עמערא ײב 1907 ראי ןיא קינלעימכ ןיא ןריובעג

 יד ןיא ןענרעל םײב ךיז טנכײצעגסיוא •םותי רעקיכעלײק א ןבילבעג

 .םכח־דימלת א ןופ הסיפת עלענש ןוא פאק ןפראש א טאהעג .םירדח

 ןכײרש ןא טבײה רע .ןטײצ ערעװש ךרודא טכאמ ,שזדאל ןײק טראפ

 עשירארעטיל רעשזדאל יד ןיא ןעמונעגפיוא גנונעקרענא טימ טרעװ ןוא

 •ןזײרק

 ךוב א סנײז שזדאל ןיא ״תוא״ גאלראפ ןיא טנײשרעד 1937 ןיא

 טײצ וצ טײצ ןופ טכעלטנפעראפ רע .״דמערפ ןוא םײה״ ןעגנולײצרעד

 ־לטעטש ןופ ןטנעמגארפ עסערפ רעשיטסינױצ־ילעופ רעקניל רעד ןיא

 .רעגײטש

 .ד״יה ,אטעג רעשזדאל ןיא ןעמוקעגמזא

 ןליוק ןופ לגאה א רעטנוא ןזאבא עקידנפיולטנא ןופ טיורב

 .ןקארשעג טשינראג ךיז ןבאה סאװ עקיצנײא יד ןענעז ײז —

 רעײז טיול ןוא ךיז ןעל׳דוס קיטציא רעײז טיול ,אברדא

 ךיז ןעמ טאה ״עינײשט״ רעד ןופ סיורא ןוא ןײרא ךיז ןעײרד

 ...סיוא םעפע ףיוא ראג ןקוק ײז זא ,ןײז רעשמ טנעקעג

 יד רעביא ןגיוצעגרעבירא סעקוװיעשטאמ טימ עקיד׳רקפה

 רעדא ןלעניש עשירענלעז ,עטלפענקעגפא ,עארג ןיא ,ןרעיוא

 ערעײז ןבאה ,סיפ יד ףיוא ךיש עטקעװשטאב טימ ,סעקטרוק

 עדעי .ללח ןטלפענראפ ןיא טכליהעגפא ײרפ ןוא קנארפ טירט

 םינמים ןבעגעג ןקילב־קזוח ערטיכ טימ ךיז ײז ןבאה עלײװ

 .״עדנעמאק״ רעד ףיוא גנורעדורעצ רעד ןגעװ

 ךעלבייװ ענעזאלראפ יד טײרדעג ךיז ןבאה ןעגנױ יד םורא

 טימ פעק יד טלקיװעגמורא .רעמינפ עטרעטצניפראפ טימ

 יד ףיוא ךאלכיט ענעסירעצ טימ ׳ךעלערעד עטלװירדעצ

 בלאה עטײרדעגסיוא יד טימ טעפאשטעג ןבאה ײז .ןעלסקא

 ןגיוצעג ,ןטײװצ םוצ לדער ןײא ןופ ךיש עטלרינשעגפיוא

 טרעה םאװ :שחלב טעשטפעשעג ןוא לברא יד ײב ןעגנױ יד

 —-ז ףוס ןצראװש א ןײא ןיוש ײז ןעמענ ןעװ י ןעמ
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 רעטעפש ראנ ,ןגיװשעג קידנעלכײמש הליחתמ ןבאה ןעגנױ יד

 ,טאטש־זײרק ןופ חילש ןלעיצעפם ןכרוד ןעװ ׳גאט ןפיוא

 ־טנא וצ טראד ךיז טײרג ןעמ זא ןראװעג ראװעג ןעמ זיא

 ענעגײא טימ טארטםיגאמ םעד ןצעזאב ,ן׳הריק ןענעפאװ

 סאד ידכ ןעמוקעג אד זיא חילש רעד ,רע זא ןוא ןשטנעמ

 רעד ,רעבעװ לסאי טאה םלאמאד — ןריפוצכרוד עבלעז

 ־מײה א טימ עיצאזינאגרא רעקידלטעטש רעד ןופ רעריפנא

 ןרעכיז ,קיטפאז א טימ ןוא ןגיוא יד ןיא לשטשילב ךעל

 רעד ןיא ןיוש ײז טאה׳מ :ךעלבײװ יד טרעפטנעעג לוק

 ...ןגילפ יד יװ ײז ןלאפ העש עדאל א-המדא

 א טימ ןוא רעצרעה עטלפאצעגפיוא יד טימ ךעלביױו יד

 ־ראפ דלאב ןבאה ׳םירבא עלא ןיא טײקיאורמוא עקידײרפ

 עלא ןשיװצ דײר עקידרעפאה ס׳רעבעװ לסאי טײרפש

 ־בראפ א ׳טײקטשימעצ א טעײװעגנא ןבאה דײר יד .ךעלדער

 טאה םלוע רעד רעמ םאװ ןוא .רעמינפ עלא ףיוא טײק

 ,ןטײװצ םוצ רעגײא ןרעיוא יד ןגיובעגפארא רעקירעדינ

 ןעמ םאװ ןעמענראפ וצ ןוא ןכראהוצנײא ךיז רעסעב ידכ

 ןינע רעצנאג רעד ךיז טאה רעקיצניװ םלא — טסעומש

 ןוא זןפיולטנא ײז זא ׳טםײה םאװ :לכש ןפיוא טגײלעג

 י ןײז רעטציא טעװ סאװ ? ןענעפאװטנא ײז סע טגאװ רעװ

 יד ןטימניא ןוא ?הלשממ יד ןעמענרעביא םע טעװ רעװ

 ןטינשעג קידנעניוטש ףראש ךיז ןבאה םאװ ,תױשק עלא

 ,רעװאבארג עלעשטיא גנילצולפ טאה ,רעמינפ םגעמעלא ףיוא

 ןבעגעג טײרפשעצ א ,לטעטש ןופ רעבײרט־תונציל רעד

 ןוא ילפ םוצ לגיופ א יװ ,ךעלטנעה עקנילפ עראד ענײז

 ?ןיתינמ ינמ :לדנוגינ־ארמג קירעזײה א טימ ןגירשעגסיוא

 ןײבאכ אלו אברכ אל זןעמוקםיוא הנשמ יד טציא טעװ

 ךאד ןעמ טבײלב ?שטײד רעד טשינ ןוא עינאפ טשינ

 ךיז טאה םלוע רעד ...ןרקפה ףיוא ונרמשי םשה ןצנאגניא

 טלכײמשעגנײרא ןוא ןוטעג לקאװ א עלײװ רעטשרע רעד ןיא

 ראנ ,ןײרא דרעב יד ןיא טײהרענעגראבראפ הצלה רעד ןופ

 רעמינפ יד לײט א ײב ךיז ןבאה רעטעפש עלײװ א ןיא

 א ןבעל׳כ .• זײב טמורבעגםיוא ןבאה ײז ןוא טערומכעגנא

 ךאד זיא סע ,ןעװע׳צל וצ ןבילקעגםיוא ךיז טײצ ענײש

 לײװרעד-!רקפה עקאט ךאד זיא׳מ ,תושפנ־תנכם

 ןופ ,רעכעלמײה לאמא סאװ ןראװעג ןעגנױ יד םורא זיא

 עלא ןופ ,םורא רעמ ןעמוקעגוצ ײז וצ ןענעז טונימ וצ טונימ

 עקיריגײנ ,עטסנרע טימ ןקוקניהא ןעמונעג ןעמ טאה ךעלדער

 העונת רעדעי ,ריר ןדעי רעײז טשראפעג טאה ןעמ ןוא ןקילב

 ןענעז טפלעה א ,טלײטעצ ךיז ײז ןבאה טא ןוא םינפ ןפיוא

 טאה׳מ .לסעגרעטניה א ןיא ןײרא ןענעז ןוא קראמ ןופ פארא

 אמתסמ :ןעײג ײז ןיהאוװ ,ןרעלק םעד ןגעװ ןעמוגעג דלאב

 טנרעלעג ךיז יוזא םתס רעצעמע טאה — ןײרא ןײראפ ןיא

 .ןפערט

 ,ןעװעג םיכםמ רעלק םוש ןא עלא ןבאה — אי ,יאדוא

 ןיוש טאה׳ם .ןרעלק וצ ךם א ןעװעג ןעד זיא םאװ ,םוראװ

 ןײגכרודא שטשימרוב םעד טעז׳מ יװ טקגופ ,ןעזעגםיוא דלאב

 ,ץירא טארטסיגאמ ןיא טײג רע זא ןעמ טםיױו ׳קראמ ןכרוד

 ןיא ןענעז הרבח יד זא ,ןענאטשראפ עלא ךיוא טציא ןבאה יוזא

 ...ןטײרגוצ ךיז ןוא ןטלאה הצע ןא ךיז ןײאראפ

 םײח ןעװעג אנקמ קראטש ראג ןבאה םיתב־ילעב לײט א

 יד הרבח רעד ןעגנידראפ וצ טאהעג לכש טאה רע םאװ ,בצק

 בילוצ טציא טאה זיוה ם׳בצק םײח .ךעלביטש־םעדױב ײװצ

 ןוא רעקידתובישח ןעזעגסיוא ןגיוא סגײמעגלא ןיא םעד

 ןבילבראפ ןענעז סאװ ׳ןעגנױ יד ךיוא ...גנוטסעפ א יװ רעכיז

 ־פיוא טימ קירוצ ןוא ןיה טרישראממורא ןוא קראמ ןיא

 א יװ טירט עקיכליה עדמערפ טימ ןוא פעק ענעביוהעג

 םישובלמ ענעגארטעגפא יד ןיא וליפא ןיוש ןבאה ,לורטאפ

 זיא ןעמ .״עװטסלאשטאנ״ ןימ ײנ א סעפע יװ ןעזעגסיוא

 םגה ,ןגערפוצרעביא טראװ א וליפא ײז ןראװעג טסײרדמוא

 ןטלאהעג ײז טאה׳מ ןוא טנעקעג טוג ײז טאה רענײא רעדעי

 ...סעםובאל ראפ

 טונימ עדעי טימ ןוא טקוקעגכאנ ײז זיולב ןעמ טאה טציא

 ...ןלאפעגגא םלוע ןפיוא ץרא־ךרד רערעסערג א ץלא זיא

 םעד ןגעק וליפא ךיז ןעמ טאה לדער ןשיכאלמ־לעב םעניא

 ןעלװלעװ ...הרבח רעד וצ ןײטשוצ ןפראד ײז ,טעװעטנובעג

 ־עלאב םאװ ,טרא ןופ ןביוהעגרעטנוא םע טאה רעטםוש םעד

 ךיז רע טאה :ןשטנעמ ענעגײא ךאד זיא׳ם ,רע טעשטומ

 טקערטשעגסיוא ׳לדער ןופ ןבעגעג סיוא ײרד א קנילפ

 עקיטםאה טימ ןענאפש ןעמונעג ןוא םיוראפ ףידא עלעקעטש׳ם

 ןבאה ,הרבח רעד וצ ןעמוקעגוצ רעטנענ זיא רע ןעװ .טירט

 ךיז טאה ןײג ןופ חכ רעד ןוא טכעלעמאפראם טירט ענײז ךיז

 טאטשנא ,רע טאה טײקטשימעצ ראפ .טגעלעגנײא םיא ןיא

 טלעטשעגםיוא ,לברא םײב יצ א םענײא ןבעגעג ,ןדער וצ

 טמיורעגנײא םענעי ןוא ןגיוא עמוטש ,עטעײטראפ ראפ א

 םעד רימ גאז ,רעדורב ןמלק :םעטא ןצרוק ןםײה א טימ

 ךאד ןיב ךאי ,ןגאז ץלא ץע טגעמ רימ ,ץע טלאה יװ ,תמא

 ײטש ,טפראדאב ץע ביוא ןוא ...רעפניפ ןצנאנ יד ןופ ךאנ

 א דלאב ןיוש דײ א ,רעטםוש לװלעװ ...וצ ךיוא טנײה ךאי

 טימ ׳םינפ שיחצור ,טלפוטשעג ,טלאק א טימ ,רעקיצפופ

 טעבנגעגקעװא יז טלאװ רע יװ ,דראב רעסײװ ,רעגנאל א

 עטײרב ,עטסעפ ראפ א טימ ןוא דײ ןטוג א ײב ץעגרע

 רעטגײלעגפיוא ןראװעג דײר ענעגײא ענײז ךרוד זיא ,םעצײלפ

 טפירטעגפארא טאה טדערעג טאה רע ןעװ .רעשימײה ןוא

 רעםײװ ,רעגנאל רעד ןיא ןפיל עקישײלפ ,עקיד ענײז ןופ

 ןוטעג לצנילב א ןבאה ״דסוכ א ךאנ יװ ןגיוא ענײז .דראב

 ןסאגעגנא ךיז ןבאה םינפ ןײז ןופ ןעלפוטש יד ןיא חכ טימ

 גנײ םעד ןוטעג םענ א טאה רע ״דרובג טימ ׳טולב טימ

 ...ןעײגטימ ןעמונעג רענעגײא ןא יװ ןוא םערא ןרעטנוא

 טאהעג הטרח ןײק טשינ יקאט טאה רעטסוש לװלעװ ןוא

 ןראװעג ראװעג רע זיא דלאב םוראװ ,ןײגטימ םעד ףיוא

 ־רעביא תמא ןטכער א ףיוא ךיז טײרג הרבח :תודוס עלא

 רעד ןופ רעד ...הלשממ רעײז רעטנוא לטעטש םאד ןעמענוצ

 א סיוא ןיוש ןטעברא ןאמ עכעלטע ךאנ טימ טאטשזײרק

 טכאנ רעד ףיוא טנײה ךאנ ןוא ...ןײאראפ ןיא םעד ןגעװ רדם

 ךאנרעד טעװ ןעמ ןוא לוש רעד ןיא םעדער ןטלאה ןעמ טעװ
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 אד ראנ זיא ארומ ןײא ...טארטםיגאמ םוצ רענעם טימ ןײג

 ...ןעמוקײב ײז ךיוא טעװ׳מ ראנ ״סענאלוג״ עכעלטע יד ראפ

 ,טסוװעג לטעטש עצנאג םאד ןיוש טאה טכאנראפ וצ טנעאנ

 רעבעװ לםאי טימ ןעגנױ יד ןעװ ןוא ׳ךיז טײרג סע סאװ

 טרעדאפעג ןוא ןעמארק־טינש עכעלטע ןיא ןײרא ןענעז שארב

 םאד .ןבעגעג הרירב־תילב ײז ןעמ טאה ,רענעפ ףיוא הרוחם

 ןיא ןעמושזמורא ןעמונעג ןבאה׳ם ןעװ ,םעדכאנ ןעשעג זיא

 רעד זיא טכאנ רעד ןטימ ןיא ךאנ זא ׳ןעגנאלק טפול רעד

 ןוא ,ןעװעג רקוע ןעמראדנאשז עכעלטע יד טימ טנאדנעמאק

 טימ טאטשזײרק רעד ןופ חילש רעד גנױ רעדמערפ רעד זא

 .״עדגעמאק״ רעד ףיוא ףיורא ןענעז ןעניושראפ עכעלטע ךאנ

 ןעגנאלק יד טא ןופ זיא קראמ ןפיוא ךעלדער יד ןשיװצ

 ןפאלעג ןענעז ןשטנעמ ,רעדורפױא ןא ,המוהמ א ןראװעג

 ךיז ןעמ טאה םוטעמוא ןוא ןטײװצ םוצ לדער ןײא ןופ

 ,טקרעמאב רעצעמע טאה טא .טלײצרעדנא תױשעמ ערעדנא

 ךיז ןענעטאש ״עדנעמאק״ רעד ןופ רעטצנעפ יד ןיא יװ

 רע טאה רענעקארשרעד א ׳ןעניושראפ עליוױצ ןופ ןטעװליס

 טלאמעד םאד טלאװ רע יװ ןגיוא עטשטעװקראפ טימ ךיז

 ןעמונעג ןוא טרא ןופ ןוטעג םיר א — ןעזוצ טלאװעג טשינ

 ךעלדער עלא ןוטעג טאשעצ א ךיז ןבאה םיא ךאנ .ןפיול

 ענעקנוזראפ ןוא עטבירטאב .קראמ ןופ פארא זיא ןעמ ןוא

 .ןבוטש יד ןיא ןײרא ןעמ זיא ,תונױער עכעלמײהמוא ןיא

 טעיאװעג קערש יד טאה ,רקפה עקאט ךאד ןעמ זיא טציא

 .ןרעיוא סנעמעלא ןיא

 יד ןופ טײקידרעפאה יד ןעװעג ןגייא טשינ זיא סעפע

 ...םיכרד ערעײז ןעװעג ןענעז דמערפ ןוא ןעגנױ

 ןצראװש א טימ יװ טאה טכאנראפ רעליטש רערעװש א

 ׳ענעסקאװעגפארא ךעלױיה יד ,לטעטש׳ס טליהעגנײא לאש

 טעילוטעג ,טקנוטעג המיא ןיא ךיז ןבאה עטרעקיוהעגנײא

 ־עגנא ןטיור ןטימ רוםמ לדײ וליפא ...שינרעטצניפ רעד וצ

 ־עיצאפוקא רעצנאג רעד ךרוד טאה םאװ ,םינפ םענעסערפ

 ׳ןדײ עקידלטעטש יד ןופ טולב׳ס ךיז ןיא ןגיוזעגנײא טײצ

 עצראװש יד טימ לרעטופ ןצרוק םניא טציא ךיז טאה

 יד ןיא רעגעריולראפ א טײרדעג ׳ךעלעוױטש עװאמארכ

 ־׳הרושב ,עקיכליה טימ ןבאה ןעגנױ יד ראנ .ךעלסעגרעטניה

 .גנולמאזראפ רעד וצ ןײרא לוש רעד ןיא טלײאעג טירט עקיד

 ־ילעב למעזעג א ןעגנאגעגכאנ לײאעג ןיא ןענעז ײז ךאנ

 ענעזאלראפ עטרעגנוהעגסיוא ,עטכשוחראפ ײרד ןוא תוכאלמ

 ןיא טולב טימ ןעגנאגעגפא ןענעז רעגעמ סנעמעװ ךעלבײװ

 ...המחלמ רעד

 ״דמערפ ןוא םײה״ רוב ױיז װפ

 פמאל־רגנעה רעד
 ־יט א זיא תושמשה ןיב רעד :טכאנראפ רעקידרעמוז א

 ךעלזײה יד ןשיװצ ךיז טכעלפראפ רע .רעיולב־לעה ןוא רעפ

 ־יול א ןוא רעקידנשירפפא ןא ,רעדלימ א .לטעטש ןײמ ןופ

 לאװק ןליטש א ןופ רעטסילפעג א טימ רע טעימום רערעט

 .רעטצנעפ עטנפעעצ יד ןיא ןײרא

 ןליפש רעדניק .טלא ןוא גנײ סיורא ןעמוק ךעלזײה יד ן־פ

 םורא סעקנאל יד ףיוא ןוא ךעלסעג יד ןיא ,קראמ ןיא ךיז

 ןא ןליפ ךעלעמיטש עקידנעגניז ערעײז .ךײט ןקידנפיול םעד

 ךיז ןיפעג ךיא .טײקכעלמײה םנפיוה טימ תושמשה ןיב םעד

 ־ראפ רעדניק לײט א .רדח ןופ ײג׳כ ,סאג רעד ףיוא ךיוא

 ־טימ ײז טימ ךיז לאז ךיא זא ,וצ ךימ ןדער ,ךימ ןפעשט

 ךיא ביג דלאב ראנ ,עלייוו א ייז טימ ןייטש ביילב ךיא .ןליפש

 זומ ךיא ,טנאמרעד ךיז באה ךיא — טרא ןופ םיר א ךיז

 ...ןײלא טציז עמאמ ןײמ ,ןײגמײהא

 ראנ ,ןעמאמ ןײמ ביל קראטש ןוא ןרעג רעײז באה ךיא

 רעײז רימ טלעפעג יז ...ריא טימ ךעלמײה טשינ רימ זיא׳ס

 טגײװש יז .עטרעיורטראפ א ראנ ,ענײש א זיא יז .עמאמ ןײמ

 ...ראפרעד ךיז טמעש יז ןוא הנמלא ןא זיא יז .טפא רעײז

 טרעהעג סע באה ךיא — ...יז טגאז — ״ןײז יז זומ עקידניז א״

 טוט רימ .טיורטראפ עטנכש א ראפ ךיז טאה יז ןעװ ,לאמא

 ןיב ךיא םגה .יוזא טגאז עמאמ ןײמ םאװראפ ײװ קראטש

 .תמא טשינ זיא׳ס זא ,רעכיז

 וצ ףיורא קילב ןוא ןײרא ףיוה רעזדנוא ןיא ןא םוק ךיא

 יװ לקנוט ןוא טכאמראפ זיא סנײא .רעטצנעפ ײװצ ערעזדנוא

 טציז׳ס ןוא ןפא זיא עטײװצ סאד ןוא םענורב א ןופ אנד א

 ןענעז ראה עטלזײרקעג עצראװש עריא •עמאמ ןײמ ןירעד

 -רעטיול טציא זיא םינפ ריא .עקפוק רעיולב א טימ טקעדראפ

 ןיא ריא ךײלג קוק ךיא .טעמוא טימ טעבעגסיוא ראנ ,דלימ

 ־עגנעמאזוצ זיא קילב ריא .טשינ ךימ טעז יז ןוא םינפ

 קידהװלש טלמירד רעכלעװ ,טנאזיראה ןטיױו ןטימ טניפש

 טעז׳מ ןכלעװ ,דלאװ םענעטאנארג־ךעלצראװש םעד רעטניה

 .רעטצנעפ רעזנוא ךרוד

 טרעטנאלפראפ שינרעטצניפ יד .ריט יד ליטש ףיוא ןפע ךיא

 ליומ ןײמ ןיא ןײרא ךיז טראפש שינרעטצניפ יד ,טירט ענײמ

 טציא זיא בוטש יד ךיוא .לעק רעד ןיא גנע טרעװ רימ ןוא

 שזא ,טסערפעגנעמאזוצ טנעאנ יוזא ןענעז טנעװ יד .עגנע ןא

 פעטא ןא ןוא בוטש עטשרע יד ךרודא םיוק ךיז לקאװ ךיא

 :סיוא ךיוה ענשימוא ײרש ךיא .עמאמ ןײמ וצ וצ ךיא ףיול

 !עמאמ טנװא־ןטוג א —

 םורא רעירס טכעלפ יז ,דלאב טשינ טרעפטנע עמאמ ןײמ
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 וצ ןפיל עריא וצ טסערפ ,פאק ץימ םורא טנעה עליק יױוצ

 * טעשטפעש ןוא ןרעטש ןײמ

 יןסע טײרגעגנא זיא שיט ןפיוא .דניק ןײמ ראי טוג א —

 טניפשראפ ןוא ןגיװשטנא דלאב טרעװ יז — .סע ןוא ךיד שאװ

 .טנאזיראה ןקידלמירד ןטימ קילב ריא רעדיװ

 טכוז יז .סע סײװ ךיא — קילב םעמאמ ןײמ טכוז ןעמעװ

 ןיא טראד טציא ןעד רע זיא .ןטאט םענעבראטשראפ ןײמ

 סײװ ךיא ?דלאװ םענעטאגארג־ךעלצראװש ןופ קע עמאם

 משינ זיא עמאמ ןײמ זא ראנ ,טשיג רשפא ,אי רשפא ,טשיג

 ...ןײלא בײלב ךיא ןוא ןטראד זיא יז .ךיא ליפ סאד ,רימ טימ

 ןסיב רעדעי .טשינ רימ טמוקאב׳ס ןוא ןםע ןא ביוה ךיא

 ביג ךיא .ץראה ןפיוא רעװש רימ ךיז טגײל ןוא ךימ טגרעװ

 א יװי ,טרעוױלגראפ יװ טציז יז ,עמאמ רעד ףיוא קילב א

 רעק ךיא .דמערפ ןוא קירעביא רימ טרעװ יז ןוא ענעפורעד

 ךיא •ןסע רעדיװ םענ ןוא ריא ןופ קילב ןײמ קעװא לעגש

 .האנה םוש ןא ,סיעכהל וצ יװ טציא םע

 יד וװ טשינ באה ךיא ןוא רעטצניפ זיא בוטש רעד ןיא

 ־עג ןטימ קנאש רעניורב ,רעסיורג רעד ףי־א .ןוטוצניהא ןגיוא

 ארומ ךיא באה ,בוטש לטרעפ א טמענראפ םאװ .סמיזעג ןטצינש

 סענעבראטשראפ ןײמ ךיז טניפעג קינײװעניא טראד .ןקוק וצ

 ןוא טאלאכ־שיט רעד ,עציפישז ענעדײז יד :ץכעוטגא סרעטאפ

 ײוא ךיא באה ןטעב יד .אטלאפ רענענירבוס ׳רערעװש רעד

 .תומולח עטכעלש ײז ןיא טכאנײב רימ טמולח׳ם ,ביל טשינ

 ־ראװש ,רעטײרב א טלאפ ןוױוא םענאילפאק ןטניורבעגנא ןופ

 ־עטאשט ןוא ליד ןבלאה א טגנילשראפ רעכלעװ ,ןטאש רעצ

 טשינ רעמ רימ טבײלב .טנוה רעצראװש א יװ רימ ףיוא טעװ

 טגנעה סאװ ,פמאל־לגנעה רעטרילאק רעסיורג רעד יװ רעביא

 ־דלאג ריפ טימ טיפום ןפיוא טעשטאהעגגא ,בוטש טימרעד ןיא

 ־עגנעמאזוצ רעדיװ ןענעז ךעלעטײק יד .ךעלעטײק עטשײלעג

 יד ךיוא ןוא ךעלעקעטש ענעשעמ עקיצנאלג־לעה טימ טלקעה

 םער רענעשעמ א ןיא טסאפעג זיא ,ןײש־ךלימ סײװ־קידנור

 ענעדישראפ טימ שטײב א פארא טלבמאב׳ם טענאװ ןופ

 .טלקניפאב טציא זיא פמאל רעד .ןלערק ענרעזעלג עטרילאק

 .ןרעטש יד ןופ ןײשפא רעכעלנירג א םיא ףיוא טרעמיש׳כ

 ור טיג רע ,טסײרט עקיצנײא ןײמ טציא זיא פמאל רעד

 רע זא ,סיוא רימ ךיז טעז ,ײז ךאמראפ ךיא זא ,ןגיוא עניימ

 טכאמ ןוא ןוז יד יװ רענעדנוצעצ איא ,רעלעה אזא טכײל

 ךיא זא ,גונעג זיא׳ס ראנ .בוטש רעצנאג רעד ןיא ךעלמײה

 לאמאטימ טרעוז פמאל רעד ןוא עמאמ רעד ףיוא קילב א ביג

 טימ לופ רעזגורב א םיוא ךיא ײרש סלאמאד .ןשאלעגסױא

 :ףרוװראפ

 זיא עניה ןוא ךעלמײה יוזא זיא ןסיורדניא ,עמאמ —

 .רעטצניפ

 :ךיז טרעפטנעראפ יז ןוא רעטיצ א טיג עמאמ ןײמ

 •םיק ,ןײגפארא טםליװ .ךאנ טסע וד זא ,טנײמעג באה׳כ —

 .ןײג ןעמ טעװ

 רימ טרעװ לעק ןיא ,טכײפ גנילצולפ ןרעװ ןגיוא ענײמ

 •ינק רעד ףיוא פאק םעד פארא זאל ךיא ןוא םײה

 ךיז טליה ,ןשטאל ענעכיט ראפ א ןא טקעטש עמאמ יד

 .טקיטסעלאב יוזא ,ןרעגמוא יוזא סע טוט יז .לכיט א ןיא ןײא

 טימ טײג יז ןוא קנארק ןיב ךיא — סיוא ךיז זנעז רימ זא

 א וצ ןײג וצ ךיז ןביולק רימ ראג רעדא .אפור םוצ רימ

 .קילגמוא ןא םתס ןגעקא ןעײג רימ ראג רעדא ,בורק ןקנארק

 ןגעקטנא זדנוא ןכליה ,לסעג ןיא פארא ןעמוק רימ ןעװ

 .שזאלאמס .י .מ ןופ פירבח עמיטניא עפורג א
 לםעפ ,יקסרוגיזדעימ ןמלק ,בואט קעינעב ,קענארג עשטײמ :ןעײטש
 ,עראשזד ריאמ־שראה ,ןײשנאז עדניה ,יקצירז הניד :ןציז .גרעבנײװ

 .גרעבנײװ הוח
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 ,ךעלדיל עשירעדניק ןופ רענעט ,ךעלרעטכעלעג עקידנעגנילק

 ־רעד ,לטגיװ קידנקעמש ׳שירפ א .ןעײרשעגםיוא עבעלמײה

 רימ .רעמינפ ערעזדנוא וצ ךראש םענעדײז א טימ ךיז טביולק

 ראנ .ןעספאהוצרעטנוא רימ ךיז טםולג׳ם שזא ׳טכײל טרעוז

 עכעלעמאפ טימ ךיז טראש יז ,ענעזאלראפ אזא טײג עמאמ ןײמ

 רימ ...ךימ טריפ ןוא טנאה ןײמ לכיט ןרעטנוא טלאה ,טירט

 .״עװאל״ יד רעבירא ןעײג ןוא לםעג ןופ ךיז ןרעטײװרעד

 רעדעי ,ךליהפא רעדעי ןטינשראפ לאמאטימ טרעװ טציא

 ןגראבראפ ,ןטלאהעגנײא אד זיא טכאנ יד .לטעטש ןופ גנאלק

 עכעלנירג .ליטש טלמרומ ,טרעטםילפ ךײט רעד זיולב ,ךיז ןיא

 ענעגיובעג ,עמורק .טקנעבראפ קיאורמוא ןעקאװק םעבאשז

 ,ךײט ןיא פעק עטרעטעלבאב יד טימ ךיז ןעלגיפש סעברעװ

 ןשאװ ײז .ראמראמ רעצראװש יװ ,ץראװש טציא זיא סאװ

 .גאט ןופ ביוטש םעד ךיז ןופ אמתסמ

 טעז׳מ םאװ ,געװ ןבלעז ןפיוא טציא ךימ טריפ עמאמ ןײמ

 רעקידמאז־לעג ,רעטײרב א זיא םאד .רעטצנעפ ערעזדנוא ךרוד

 ןראפ .דלאװ־ענםאם םענעקורט םוצ ןיהא טריפ סאװ ,געװ

 סענסאס עגנױ יד .קיגײגאז רענעפראװעצ א טגיל דלאװ

 ןעעז ײז .חיר־עציוױשז ןפראש א סיורא ךיז ןופ ןעמעטע

 עטעשאלפעצ ןפראװ ׳עטײרב עכלעזא םיוא םנטײװרעדנופ

 ךיז םגטאש יד ןעמענ ןגיוא עגײמ ןיא ןוא ךיז םורא םגטאש

 זא ,רימ ךיז טכאד טא .עקידעבעל ןוא עקידװעריר ןגעװאב

 .ןגעקטנא רימ ןעײג ךעלעמיוב יד ןוא .טרא ןא ףיוא ײטש ךיא

 עליק טימ טפול יד .ןרעיוא ענײמ ןיא ךיז טעימושעצ טכאנ יד

 ־עטנוא רימ ןרעװ םיפ יד .ףוג ןײמ ןפאטאב טמענ רעגניפ

 עגר א ףיוא רילראפ ךיא שזא ,ףיוא רעדיוש ךיא .ןבארבעג

 ־החיצר טימ ךיז ךיא ײרשעצ דלאב ראנ .םעטא םעד

 ...? ןעמ טײג ןיהאוװ עמאמ —

 טכײלשעג ךיז טײצ עצנאג יד טאה עכלעװ ,עמאמ ןײמ —

 ךיז טעשטרוק — טירט עטכײל עקידנטאש טימ ,עטעײטראפ אזא

 א ןיא ףיונוצ ךיז טפמורש םינפ ריא .ײרשעג ןיימ ןופ ןייא

 טימ ענעקארשרעד א ןוא עםאלב א .ענימ עקידקיטײװ

 זיא קירוצ רימ טימ יז טלײא טירט עקיטסאה ,עקילײא

 א ךיז טיג /׳עװאל׳, רעד רעביא ןײגקירוצ םײב .לטעטש

 ךיא ןוא ןרערט עםײה םארטש א ןגיוא ענײמ ךרוד ראפש

 .לוק ןכיוה ןפיוא ךיז ןײװעצ

 טימ טמעטא עדימ א טפול יד .ליטש ןיוש זיא לםעג ןיא

 ןעמ .רעטצניפ ןיוש זיא ךעלזײה לײט ןיא .ךעלעטניװ עדניל

 ןגיוצעגםיוא ןגיל ךעלזײה לײט א ראפ ןוא .ןיוש טפאלש

 יד ןופ .למירד א ןפאכ ןוא דרע רעליוה ףיוא םיטאבעלאב

 ןלירג סיורא ןליפש ,ןגילפ סיורא ןעמושז רעטצנעפ ענעפא

 ׳רעטעפש טימ ,טכאנ טימ טפאזעגנא טרעוו טפול יד ןוא

 םעד בילוצ .קערש טימ ןוא טייקדמערפ טימ ״דעש רעדימ

 ־םיוא יוזא ץפיז רעטסליטש ןײמ ,ןײװעג ןײמ ךיז טײגראפ

 ךיז קערשרעד ךיא שזא ,ךעלמײהמוא ןוא קירעיורט שילרעט

 ,רימ ײב ךיז טעב ,ךימ טעלג עמאמ יד .לוק םענעגײא ןראפ

 ףוםל זיב .ןליטש טשינ ךיז ןאק ךיא ראנ .ןרעהפיוא לאז ךיא

 :סיורא טלפײװצראפ יז טדער

 ...ןטלאשראפ יװ ׳ךיא ןיב קידניז יװי יוא —

 טרעװ רימ ןיא ץלא .טימעג ןײמ ןעמעלקראפ דײר עריא

 .ליטש ןוא טקאהעגפא ,טכײקראפ

 ןײמ ץלא ךאנ ךיז ךיא ןעק טעב ןיא ןיוש קידנגיל ,רעטעפש

 עשעה ןוא רענעגאלשרעד א גיל ךיא .ןקיאוראב טשינ ץראה

 זײמ עינאלד רעליק ריא טימ טעלג עמאמ ןײמ .ןשיק ןיא ןײרא

 ־פעש ןוא ןגיוא עטרערטאב טימ טשוק ,םינפ טנײװראפ ,סײה

 ן־זײר עקיד״טםײרט ׳עליטש ,עטוג ױירא ליומ ןײמ ןיא טעשט

 ףליה סנטשרעביוא ןטימ טםעװ וד זא ,דניק םערא ןײמ

 רעװ •ןוז ןשהררש א יװ ןוטנא ךיד ךיא לעװ ,ןםקאװרעטנוא

 רעװ ןגערפ ךיז ןוא ןקוקכאנ ריד טעװ ,ןעז ראנ ךיד טעװ׳ם

 ךיד ךיא לעװ ןעגנידנא ןוא .דניק ענעטארעג ,ענײש סאד זיא

 ־אבעלאב עטםלדײא יד ןענרעל׳ס װו ׳םידמלמ עטסערג יד וצ

 .רעדניק עשיט

 טימעג ןײמ ןיא .טשינ ײז םענאב ןוא דײר עריא ךראה ךיא

 רימ זיא טוג ראנ .קערש עקידרעירפ יד ץלא ךאנ טפירט

 רעטרעװ עטצראהאב עריא ןופ גנאלק םעד ןרעה וצ זיולב

 זיא טיג .םעטא ןעמעראװ ריא םינפ ןײמ ףיוא ןליפ וצ ןוא

 ץראה ןײמ .ןײש ןעיולב טימ ןםאגאב םינפ ריא ןעז ךיוא רימ

 טײצ וצ טײצ ןופ זיולב ראנ טמעטע ׳ןעשעה וצ ףיוא טרעה

 .ךעלטניװ עליק ןײרא ןזאלב רעטצנעפ םענעפא ןכרוד .פא ףיט

 לאמאטימ רימ טרעװ׳ם ןוא טעברעביא ןיא ןײא ךימ עילוט ךיא

 ןיא ןאראפ ןענעז סאװ ,ןכאז עלא טימ ׳בוטש רעזדנוא ביל

 רעד רעײט טציא רימ טרעװ ,םעלא ראפ רעמ ראג .ריא

 רעסײװ־קידנור רעד טימ פמאל־לגנעה ׳רענעשעמ ,רע-ײש

 ־עלג עטסקיבראפ יד פארא ןעלבמאב׳ם טענאװ ןופ ןײש־ךלימ

 ןטםדנימ םײב טכײל ךיז ןעדיוהעצ ,ןרעטיצ םאװ ,ןלערק ענרעז

 ןעיולב א טימ טלקנערפשאב זיא פמאל רעצנאג רעד .לטניװ

 ײרד ׳ךעלדעל־ןגיוא ענײמ וצ ךאמ ךיא .ןײשפא םענרעבליז

 ןוא ןײש ןעיולב טימ ןא יז דניצ ,טיונק םעד ןױמד ןיא ףיורא

 ךיא ...לעה ןוא ױלב ,ךעלרעדנוװ ףיוא־טצילב פמאל רעד

 —״ — ...ןײא ףאלש

 גאט רעד

 ־מערפ א .גנאל טשינ טמיוז בוטש ןיא זדנוא ייב גאט רעד

 ײב ךרודא־לײװרעד ףיוא יװ רע טציז ,רעטביוטשראפ א ,רעד

 ךאנ קעװא טײג ןוא שיט ןטקעדעג־טשינ ,ןקידעכאװ רעזדנוא

 טימ ךימ קידגזאלרעביא ,טכאנראפ טרעװ׳ם רעדײא ,קיטש א

 .תושמשה־ןיב ןקידנגאנ ,ןגנאל א ןופ ןטאש ןיא ןעמאמ רעד

 םירדח יד ןיא ךימ טקיש יז .גאזוצ ריא טלאה עמאמ ןיימ

 רעזדנוא ןיא ראנ ןענרעל סאד ןרעגאב־ליוװ וט ךיא ןוא ןײרא

 .רעכעלמײה טשינ ןופרעד טרעװ בוטש

 ןײמ טראפשעגנא ׳ןעמאמ ןײמ ןבענ טכא׳ראפ ײטש ךיא זא

 רעד ףיוא רעטצנעפ ןכרוד קוק ןוא םיוש ריא ףיוא ןגיובנלע

 קידרעבליז זיא סאװ ,למיה ןופ טײקטיירפשעגסיוא רעיולב

 זיא ץלא סאד זא ךיא סײוז ׳ןרעטש עקילאצמוא טימ טלטניפאב
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 רעזדנוא יוזא טרעטצניפראפ טאג סאװראפ ראנ .ףאשאב סטאג

 ־וטש ןוא .ןײגרעד טשינ יװ ײם ץלא ךאנ ךיא ןעק םאד ,בוטש

 .טאג וצ הנעט א םעד ןגעװ ךיא קיש טײהרעמ

 ־ליז םעניא .ןעמאמ רעד ןבענ יוזא ךיא ײטש גנאל טײצ א

 רעזדנוא ןײרא רימ ןכיוה טכאנ רעד ןופ ןײש ןליק םענרעב

 ,ןפערט ןופ פארא ײגעג א ךיז טרעה זיוה םענופ .ןגײװש םוטש

 ,וצ ךיז ןכאמ ןריט ,ףיוא ךיז ןענעפע ןריט ,ןפערט ףיוא ףיורא

 .שינרעטצניפ טימ טלגירראפ ליטש טלמירד ריט רעזדנוא ראנ

 .רעטנוא ךיא םקאװ יוזא

 ןשיװצ םורא טראנראפ יװ עמאמ ןײמ ךיז טײרד געט עצנאג

 סױרא טלצנילב ןגיוא עצראװש עריא ןופ .ךעלרופ עשרעיופ

 פארא םינפ ריא ןופ ןוא ןבעל קידסאמנ א ןופ טעמוא רעד

 רעשאב טאג :.דליפת א ללפתמ גראז ענעםעגעגנײא יד זיא

 .טיורב לקיטש ךעלרע ןא רימ

 ־סיוא עריא ןיא עמאמ ןײמ טלײא ׳טרעשאב טאג זא ןוא

 עי1יאװאפ טײג ריא ךאנ ןוא קראמ ןופ קירוצ ךיש עטײרדעג

 ,םענירג א טימ ,טנאה רעד ןיא שטײב א טימ לרעיופ א ךאנ

 טימ .ןגיוא יד רעביא טקורעגפארא ׳שולעפאק ןטרעדאנקעצ

 עגנאל ןוא עטײרב סעמאמ ןײמ ךאנ רע טקוק ןקילב עפמעט

 ,רעיופ רעד ןוא טעמכאירעד טלײא עמאמ ןײמ .״עצינדופס״

 ךיז טלאװ רע יװ ,טארט ךאנ טארט .טשינ ךיז טלײא רע

 רע טבײלב גנילצולפ .ךיז רע טפעלש ,העד רעד טימ ןגאלשעג

 יװ טרעװ רע ןוא פא עמאמ יד טזאל ׳פולם א װ ןײטש ראג

 טיג ,סיוא רע טײפש דלאב ראג .פמוז א ןיא ןסקאװעגנײרא

 רעקיאור א ךיז טרעק ןוא שולעפאק ןרעטנוא ץארק א ךיז

 .רופ ןײז וצ קירוצ

 ,טירט עקיכליה סרעיופ םעד יװ ,טריפשרעד עמאמ ןײמ

 א ינק יד ריא ײב ךיז ןביג .ךאנ טשינ ריא ךיז ןרעליוק

 ריא .עטשימעצ א ןײטש טבײלב ןוא םיוא ךיז טײרד יז ,לקאװ

 ...קראמ ןרעביא לבלובמ ןקוק ןגיוא עריא ןוא טמאלפ םינפ

 דעיופ םעד טגנערברעד עמאמ ןײמ ,טרעשאב טאג זא ןוא

 ןיא רעלופ ,רעקיטכיל טרעװ סלאמאד ,לעװש רעד רעביא

 יד ךיז טמענ טײקטאװעמת רעשירעיופ רעד ןופ .בוטש רעד

 סאד פארא ךיז ןופ טפראװ עמאמ ןײמ .גנונעפאה טימ ןא בוטש

 ןוא לקנעש־הרוחם םאד ףיוא טלארפ יז ;לכיט־ליהנײא

 ־טײדנאט עטפײטשעגפיוא ענעדישראפ רעיופ םעד טזײװאב

 יד טימ טקוצ רע ,ןגיוא יד םע טדנעלב רעיופ םעד .ןגוצנא

 רע .טײקידבשױמ ןײז עגר א ףיוא טרילראפ רע ןוא ןעמערב

 טבײלב ןוא עקרוב עטעטאלעגםיוא ,עטלוױרדעצ יד םיוא טוט

 ־ראפ ראפ א טימ דמעה קידנװײלבארג ,לקנוט א ןיא ןײטש

 עמאמ ןײמ ןוא קירטש א טימ ןדנובעגמורא ,ןזיוה עטצעפ

 טנעה עקידרעוא־יולב ,עלאמש טימ .ןטםעמ םיא ףיוא טמענ

 ־יראמ א סעצײלפ עטײרב ,עכיוה ענײז ףיוא ףיורא יז טפעלש

 ףיוא םיא ײב טביוה ,דניק א יװ וצ םיא טלפעגק יז .עקראנ

 ״ןאסאפ״ םעד ךײלג םיא טכאמ ׳עבמאג עקינעטש ,עקיראה יד

 טדײלק׳ס ןײפ יװ עז ,הברדא ,לגיפש םוצ וצ םיא טריפ ןוא

 יױ רענעגיוצעגנא ןא ,רעטײנאב א טײטש רעיופ רעד ...:ריד

 רע .ןריר טשינ ךיז ןעק רע שזא ,ףײר א טימ ןעמונעגמורא

 ־ניא ףיוא ײז טביוה ,טײרברעדניא טנעה יד םיוא טקערטש

 םינפ ןפיוא טיוה יד טרעװ ןעמאמ ןײמ ײב — ךיוהרעד

 ראפ םיא ףיוא טצאלפ עקראניראמ יד זא ,טעז יז .טלצנורעג

 יד ,ךיז טשטײנק ,ךיז טעװעדלאפ עקראניראמ יד ,טײקגנע

 ןופ ןוא ןזאלבנא טײקזײב ןופ ךיז ןעמענ רעיופ םײב סעסנאװ

 ארומ טגירק עמאמ ןײמ .עראפ א ןצעז טמעג רעכעלזאנ ענײז

 ײנםנופ טביוה ןוא דגב סאד פארא םיא ןופ לענש טיצ יז ןוא

 ןשיװצ לײװרעד ךימ רעטנאלפ ךיא .ןטםעמ וצ םיא ףיוא ןא

 ־ראפ ליטש ןעלפערפ ןפיל ענײמ .רעיופ םעד ןוא ןעמאמ רעד

 דעטרעװ־טעבעג עשידײ םתס ןוא םילהת ןופ םיקוספ ענעדיש

 ךעלטנעה ענײמ טימ ןוא .ןפיוק לאז רעיופ רעד זא ,טאג וצ

 ־יראמ יד יצ ךיא .רעיופ ןפיוא עקראניראמ יד ךיא טעלג

 — :וצ םיא דער׳כ ןוא ןקע יד ןיא פארא יז פעלש ,עקראנ

 ...י ראװאט ירבאד ...ןאפ פוק ...ןאפ פוק
 טשטאפ רע .עקיגײז׳ס לײטנטסרעמ ךיז טוט לרעיופ רעד ראנ

 ןײמ רעביא עינאלד רעטעװעראהעגסיוא ,רעקיזיר ןײז טימ

 וצ ריא טגאז רע ןוא לטנעה קידרעדא־יולב ,לאמש סעמאמ

 טײגראפ ןעמאמ רעד ײב שזא ,חקמ א ןגיוא עקידלטניפ טימ

 טיצ ןדערוצ טשינ םיא לאז עמאמ יד ץלא לפיװ ןוא .ץראה׳ס

 :ןעלסקא יד ,רעיופ רעד ,רע

 ...עינ ןוא ,עינ —

 ,גנונעפאה יד םיא טימ ןוא בוטש רעד ןופ םיורא טײג רע

 .טסימ־דרעפ ןופ ןוא יורטש ןופ חיר א ךיז ךאג קידנזאלרעביא

 טבײלב ׳ריט רעד וצ זיב ךאנ ענעמונאב א םיא טײג עמאמ יד

 ןא ףיוא טײג רעיופ רעד יצ ,ןײא ךיז טכראה ןוא ןײטש

 טימ םיא טפור ,ךאנ םיא טפיול יז .ןפערט יד ןופ פארא תמא

 רעד .גאט רעקיטכענ א ראנ ,וצ ריא ףלעה ךיא ,תוחוכ עלא

 ...קעװא טײג טנאה רעד ןיא שטײב רעד טימ רעיופ

 ךיז טזאל יז ,טירט עדימ טימ םוא ךיז טרעק עמאמ ןײמ

 .טנעה עריא .קנאש־הרוחס רעטלארפעצ רעד ןיא פארא רעװש

 ףיוא עקידעירב ,ערעװש ןגיל ןבײלב ׳עדימ עכלעזא טציא

 טפיול םיגפ ריא ףיוא ןוא ץפיז א טיג עמאמ יד .ינק עריא

 .עטשואיראפ א פארא טציא טקילב גראז יד .גראז יד ןא קירוצ

 עריא ראנ .ןלעטשפיוא טשינ דיז ןעק יז ןוא טציז עמאמ ןײמ

 ־יוראב ןוא בוטש רעד רעביא םורא ןעקנאלב עקיאורמוא ןגיוא

 תורצ ןיא קעװא רעדיװ דלאב ןיוש טײג םאװ ,גאט םעד ןרע

 טשינ ךאנ לאמוצ זיא סאװ ,ךיק יד ןרעיודאב ,דײל ןיא ןוא

 ןײמ ׳ךימ ײז ןרעױדאב רקיע רעד ןוא ,ןראװעג טרעײפעגנײא

 עקיטעמוא ,ענעקארשעצ ענײמ ןוא ,ץלימ א יװ ׳םינפ יולב

 •לעק ןיא ןקורט ןוא ץראה ןפיוא קידתושלח זיא רימ .ןגיוא

 ךימ זאל ךיא .םיורא ךימ טגאי ,עטםופ אזא טציא ,בוטש יד

 ךיא .עקמאילק רעד ײב עלײװ א ךימ טלאהראפ ,ריט רעד וצ

 עמאמ ןײמ ראנ .ןפור קירוצ ךימ לאז עמאמ ןײמ זא ,ליװ

 .ןײג ךימ טזאל יז ,טשינ ךימ טפור

 ...לקנוט ןיוש זיא זיוה םעניא
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 טיוט
 רעטצנעפ ערעזדנוא ןופ ןביוש יד •רעטניװ זיא ןםיורדניא

 דיא ץארק רעגניפ ענײמ טימ .טסארפ טימ טעװאקראפ ןענעז

 ןײמ ײז טימ ליק ןוא ןביוש יד ןופ זײא ךעלקיטש פארא

 א טימ פא טמעטע עמאמ יד .םינפ קידנעילג ,טיור סעמאמ

 ־ראפ עםײװ עריא םיוא טקערטש — אא :ןקידלכראכ ןפיט

 ןרעטסילפ ןפיל עטנערבראפ־ןיורב עריא ןוא טנעה עטפאלש

 :טנעװ ריפ עקידײל יד וצ ליטש

 טפראװראפ יז — .טנערבראפ רעװ ךיא ,ךימ טעװעטאר —

 .ןײא קירוצ טרעמאכ ןוא פאק ריא טכאממוא ןיא

 טגאלש׳ס ןוא טעב ןיא טגיל עמאמ יד יװ ןכאװ ײװצ ןיוש

 .פאט םענעמײל ןטנערבעגרעביא ןא ןופ יװ ץיה א ריא ןופ

 ענײמ טימ טעלג ןוא טעב ריא ןבענ ךיא ײטש ןהעש עצנאג

 ןעילג עכלעװ ,ןקאב עריא ךעלטנעה ענעריורפעגםיוא ,עיולב

 ־ראפ ריא ןיא ןײרא ךיא סיג לאמלײט .ןליוק עטנערבעצ יװ

 ־לכראכ ךיז ןבלוב עכלעװ ,ײט ךעלעפעל ײרד ליומ ןפא ,טשלח

 ןעמיוש ןוא רעיופאק ןעמוק ,לעק רענעקורט ריא ןיא קיד

 טמורקעגסיוא ריא ןופ ןעלקניװ יד ךרוד סיורא קירוצ ךיז

 .ליומ

 ךיז ןטיש׳ס ןוא ריט יד ףיוא ךיז טנפע טײצ וצ טײצ ןופ

 ײז .לסעג ןופ רעביױו םתס רעדא ,סעטנכש עכעלטע ןײרא

 ־רעטניװ עדעװש ערעײז ןופ .הלהב טימ ,לײאעג טימ ןא ןעמוק

 ןפיוא םענימ עטגאצראפ ,עטלורדעגנא ערעײז ןופ ןוא ןלאש

 ןוא בוטש רעד רעביא טלעק א ןפיולמורא טמענ ,םינפ

 •רעלעק א ןיא יװ שינעלקנוט א ךיז טלעטש׳ס

 לאמא ןוא רימ ףיוא לאמא ןגיוא יד סיוא ןצאלג רעבײװ יד

 :םעבמאג יד טימ ןעלקאש ןוא .ןעמאמ רעד ףיוא

 1 האל יז ןכאמ םאװ —

 :רימ וצ ןוא

 ז עמאמ יד טכאמ סאװ —

 ךיז ײז ןקוק .פא ײז ןרעפטנע עמאמ יד טשינ ןוא ךיא טשינ

 דיטש טמענ ענײא ןוא פעק יד טימ ןעלקאש ,רעביא םוטש

 :ןעלפערפ

 ןױצ יאנוש עלא ,טאג ןקידעבעל ןופ פא טערט סע רעװ —

 הײה ערעטיב אזא ןיא ןגיל ןלאז

 ןוא םינפ ןײמ ףיוא ןפארט־ןגער יװ ןלאפ רעטרעװ עריא

 לקניװ א ןיא ןיהא ךיז ראש ךיא .בײל ןריורפעגסיוא ןײמ ףיוא

 •זאצ א ןיא ןאצ א רימ ײב טפאלק׳ס ןוא

 ןטימניא טײרב ךיז ןצעזעצ ,ןלאש יד םיוא ןעוט רעבײװ יד

 טרעדור ,ךיק רעד וצ וצ טײג עטנכש א ענײא .בוטש רעד

 עקירעביא יד ,םעקרעייפ יד טימ טרעפמילק ,רעײפ׳ס ףיוא

 ןיא ןגיוא יד טימ ןרעטשינ ןוא ןעלטומ ןוא יוזא םתס ןציז

 רעמ ךאנ ךיז פוטשראפ ךיא .בוטש רעד ןופ ןעלקניװ עלא

 ראפ טרא ןײק טשינ טציא באה ךיא .עלעקגיװ ןײמ ןיא ןײרא

 ענײא ׳ױירא רעגײב יד ןיא רימ ןבירק ןקילב ערעײז ,רימ

 :טגאז

 — .ןטאט א ןא ךיז טעװעדאה׳ם זא ״שודיח רעד זיא םאװ —

 .טאג ראפ ךיז ןקידניזראפ וצ טשינ ,ףיוראד שינעמ

 ןטאט א ןא ךיז טעװעדאה׳ס זא ,שודיח רעד זיא םאװ —

 .קירוצ עטײװצ א טרעפטנע

 יד ףיוא ןגיוא יד טימ דמערפ טקוק .ךיז טקעװ עמאמ יד

 עטרעטאמראפ עריא ךיז ןגערפ — ? אד ײז ןעוט סאװ .רעביױו

 טלאק א .שימײה ךיז טכאמ רעבײװ יד ןופ ענײא .ןקילב

 .םינפ ריא ףיוא ןא טפיול קעלפ רעיורג א יװ עלעכײמש

 דעד רעביא ץיא ךיז יז טגיוב ןגיוא עקיריג ,עקירעגנוה טימ

 סעמאמ ןײמ ףיוא ןפאכ ןעלזיפש יװ ןקילב עריא ,ןעמאמ

 ןוא ןפיל עטגערבראפ־ןיורב עריא ןופ קוצ ןדעי ,ץכערק ןדעי

 עקירעביא יד וצ ןיהא ךאנרעד ןגיוא יד טימ םע טגארט יז

 ־פא ןעמעטא ןוא דײר עריא ןעגנילש ײז .רעבײװ עקיריגײנ

 :טנעה יד טימ קידנעלקאש

 ...טםײװ רעקידעבעל רעד טאג —

 עקידתונמחר בוטש רעד ןיא רעביא ןזאל ןוא קעװא ןעײג ײז

 ךאנ טרעװ רימ ןוא ןצפיז עטעראפעצ עפיט ןוא ןשינעשטניװ

 .ץראה ןפיוא רעקידנעמעלק ,רערעװש

 .ץלא ךאנ טרעמאכ עמאמ ןײמ ןוא טכאנראפ ןיוש זיא׳ס

 רעד רעקראטש ןכירקפיורא טציא טמענ ןביוש יד ףיוא

 ןוא מיב ,קידנעארד טצאלג ,טרעמילג טסארפ רעד .טסארפ

 ךימ .טרעװילגראפ ןוא ראטש ץלא טרעװ בוטש רעד ןיא

 ןזײרפש םענ ךיא .רימ ןיא ןרעטיצ םירביא עלא ,סע טרעדיוש

 ןעיװ ,ןעײרש רימ ךיז טליװ׳ס .בוטש רעד רעביא פארא ףיורא

 יד ןיא ןײרא רימ טכראש טײקליטש יד ראג .טנוה א יװ

 ךיוה ,רעטצנעפ ןבענ ןײטש בײלב ךיא ...,אש ,אש :ןרעיוא

 ןיא דנעלב א רימ טיג׳ם .םיורא קוק ןוא ביוש לקיטש א פא

 ,למיה רעיולב קיטש א ,ךאד רעטײנשראפ םײװ א :ןגיוא יד

 ־ראװש םעד רעטנוא ןדפ ןוא .טפײטשראפ ןוא ראלק ,קיטםארפ

 עטיור א ריפא דנילב טצאלג דלאװ םענעטאנארג ,ךעלצ

 .המהב א ןופ פאק רעטקאהעגפא ,רעטקיטולבראפ א יװ ,הנבל

 פא רעדיוש טימ גנירפש ךיא ןוא ךעלמײהמוא טרעװ רימ

 .רעטצנעפ ןופ

 רעד רעטנוא סעפע טלמרומ ,ךיז טקעװ עמאמ יד גנילצולפ

 .ךראה ןוא ריא רעביא ןײא ךימ גיוב ,וצ לענש ףיול ךיא .זאנ

 ־פאלשראפ ,םיױו עריא ,ךעלגעװאבמוא ,קיאור טגיל עמאמ יד

 וענעז ןגיוא יד ,קעד רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגיל טנעה עט

 יאמ וצ לאמ ןופ .ןפא בלאה זיא ליומ ריא ראנ ,טכאמעגוצ

 יז ןוא ןפיל עריא ףיוא לכײמש רעקיטכיל א ףיוא טלעה

 ערעטיול א .רעטרעװ עטשלחראפ ,דײר עבלאה טרעטסילפ

 :טכײל טמעטע יז ןוא םינפ ריא ףיוא ךיז טליפשעצ טײקסטוג

 •םוק ׳טוג ,ןגראמ ״דאופר עטוג א ,רעסעב רימ זיא׳ם ,אי —

 ךיז יז טיג ךאנרעד ,ךיז ןיא ןײרא טקוק ,ןגיוא יד טנפע יז

 ץלא ךאנ זיא פאק ריא ראנ ,ןצעזפיוא ךיז ליװ ןוא רעדור א

 :טעבעג א יװ םורפ טגאז ןוא ךימ טעזרעד יז .ןטנעצ א רעװש

 דניק ןײמ טאהעג באה׳כ ,פאק םעד רעטנוא רימ טלאה —
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 .ןעװעג אד זיא ןעימ ןפיול ךיז לאז עטאט רעד .םולח ןרעײט א

 ראפ םאװ ׳א — :ןקעמש וצ ןבעגעג האופר א רימ טאה רע

 .פא ףיט עמאמ ןײמ טמעטע — קאמשעג ןרעײט א

 טקניז פאק ריא ראנ ,ןביוהפױא ךיז ןעמאמ רעד ףלעה ךיא

 ןפלאהאבמוא טלכײמש יז .ןשיק םעד ףיוא פארא ןײטש א יװ

 עםאלש א טימ טכיוהאב טציא זיא םינפ ריא .דניק א יװ

 .החונמ

 ןוא ץראה ןפיוא טכײל רימ טרעװ םולח סעמאמ ןײמ ןופ

 .םירביא ענײמ עלא ןיא ךיז טײגעצ טײקמעראװ ערוכיש א

 טרעה רעטצנעפ ןפיוא טםארפ רעד ןוא פמאל יד ןא דניצ ךיא

 ףיורא רעכעה ךיז טקור עמאמ יד .זײב יוזא ןצאלג וצ ףיוא

 ןעגנאלרעד ריא לאז ךיא זא ,רימ וצ טגאז יז ןוא ןשיק ןפיוא

 עמאמ ןײמ ,ךעלשודיח לםיבא םאד זיא רימ .עלעגיפש א

 טראש רעגניפ עקידרעטיצ טימ .טשינ לאמנײק ךיז טלגיפש

 רעד רעטנוא ראה עטרעביושעצ עצראװש יד רעטנורא ךיז יז

 ...טכארטראפ ןוא גנאל ךיז טלגיפש ןוא עקוװגאר

 ־זײא ןא טימ ןײרא טמוק׳ם ןוא ריט יד ףיוא יז טנפע׳ס

 זיא םינפ ןײז .םהרבא רעטעפ רעד ,דראב רענעריורפראפ

 ןגיוא עיורג ענײז ןוא טסארפ םעד ןופ טקיװצעגסיוא ,טיור

 טימ ןפאלעגרעביא ןוא טניװ ןופ ןגאװצעגסיוא םיא ןענעז

 ,רע זיא דימ יוזא ,םיפ יד ףיוא םיוק ךיז טפעלש רע .ןרערט

 רע טכירק ױמי לכ .ףראד ןופ ןעמוקעג סאװ ראנ זיא רע

 עשרעיופ טעטאלראפ ,טכערראפ ,רעפרעד יד רעביא םורא

 ןוא לעמ לםיבא ,שזריה לסיבא ראפרעד טגנערב ןוא םידגב

 יד ןיא טציא עקאט טלאה רע .ןזײפש ערעדנא ענעדישראפ

 ״יצקעװא ײז וװ טרא ןא טכוז ןוא ךעלעבראט עכעלטע טנעה

 סאד יצ ךימ רע טגערפ ,עלעשעלפ א טעז רע ראנ וװא .ןגײל

 ענײז ןגײל טשינ ליװ רע זא ,סיוא טזײװ .האופר א ךיוא זיא

 .תואופר סעמאמ יד טימ טרא ןײא ףיוא ךעלעבראט

 ראפ ףיוא טעײט םינפ ןײז .ןעמאמ רעד ןבענ ךיז טצעז רע

 ־רעד עמאמ יד .ךיז טליפ יז יװ ריא טגערפ רע .טײקטרירעג

 רעטעפ רעד טדער רעטײרפרעד א .םולח ןטוג םעד םיא טלײצ

 :לוק ןכיוה ןפיוא םהרבא

 .ןפלעה טעװ טאג זא ,ענײמ רעטםעװש ןעז טםעװ —

 .ץפיז ןפיט א טימ עמאמ ןײמ טרעפטנע — יאװלה —

 ־אשעגפא םענירג םעד םיוא ךיז טוט םהרבא רעטעפ רעד

 ךימ טמענ ןוא ןװיוא ןראפ ךיז טצעז ,ןטלאפ־רעטניװ םענעס

 .םירביא ענײמ עלא ןיא ףיוא טלעװק דײרפ א .םיוש ןײז ףיוא

 ־יורג ןײז ןיא סעינאלד ענעריורפעגסיוא ענײמ קעטשראפ ךיא

 ןיא ןײרא ךײלג םיא קוק ןוא דראב רעטכידעג רעצראװש

 טימ ךימ טעלג רע .ןגיוא ענעטכיולעגפיוא ,עראלק ענײז

 א ןיא ןוא םינפ ןרעביא טנעה עטעדאפעצ ,ערעװש ענײז

 .םיוש ןײז ףיוא ןײא טײקידימ ראפ ךיא למירד םורא עלײװ

 •ןעלכראנ עטקיטשראפ ,עטקאהעגפא ןוא ןײװעג קידהללי א

 ךימ פאכ ךיא .ץראה ןײמ ןיא ןײרא ךיז ןרעבקע ,ךיז ןרעיוב

 טצילב טײקיטכיל א ןוא ןשטנעמ טימ בוטש עלופ א — ףיוא

 זיא םאװ ,טאג א״ — טשימעצ רעװ ךיא ,ןעלקניװ עלא ןופ

 ־עטצניפ ,רעמערא רעזדנוא ןיא טײקיטכיל אזא לאמאטימ סע

 ןעמונעגנעמאזוצ םע טציא ךיז ןבאה ןענאװנופ ןוא בוטש רער

 טעקכאיט ץראה׳ם ...״? טכאנייב טעפש יוזא ,ןשטנעמ ליפ יוזא

 ײװצ .םינפ ןײמ ףיוא םיורא טצעז םײװש א שזא ,רימ ןיא

 .רעמינפ ענירג ענעגיוצעגםיוא טימ רעבײװ עדמערפ־דליװ

 ןפיול ראה עטרעביושעצ טימ ןוא ןגיוא עקידנרעטאלפ טימ

 ןעײרש ןוא ןענײװ ןוא לסקא םײב ךימ ןפעלש ,וצ רימ וצ

 :רעטרעװ ענעלאװשעגפיוא ,עטקײװעגםיוא — רימ ןיא ןײרא

 רשפא ,עמאמ רעקידבורח ןײד ראפ םילהת גאז ףיול —

 ־עצ ײ? — רזג ןזייב םעד ןסײרעצ טאג טעװ ,תוכז ןײד ןיא

 .טרא־טוג א ףיוא יװ תולוק ענעמונאב עכלעוא טימ ךיז ןפילכ

 ־בלעג ײװצ — טנעה ײװצ .טעב םוצ וצ ךימ קאפ ךיא

 ענעסקאװ ײװצ יװ ןגעקא רימ ךיז ןקערטש טנעה עטפאלשראפ

 ןענעז ײז .טנעה יד ןא ךיא ריר ץראה ןיא רעטיצ א טימ .טכיל

 טכיל ענעדנוצעגנא טימ ןרײ ײװצ ...סײװש ןופ סאנ ןוא ליק

 :גנערטש ןגאז ןוא רעגניפ ענײמ קעװא ןעמענ ,טנעה יד ןיא

 .טשינ ראט ןעמ ,עטינ —

 יד — רעשמ ךיז ןיב ךיא ,עשטרוק א ךיז טיג ףוג ןײמ

 ־ראפ טימ ,ןגיוא עטזײלגראפ טימ טגיל יז .טבראטש עמאמ

 ריא זיולב ראנ ,לעג ןוא טכײפ זיא םינפ ריא .ןײצ עטקאה

 ךיז ןעלזעלב׳ס ןוא לגיצ א יװ טנערבעצ טיור זיא ןרעטש

 מלכראכ ,טכראנש עמאמ יד .סײװש םנפארט עסיורג םיא ףיוא

 .פארא ןוא ףיורא דאר א יװ טראפ ץראה ריא ןוא

 עמומ יד .תוללי יד ךיז ןקראטשראפ ,בוטש רעד ןיא

 ןא טימ טײטש ,רעטםעװש עטסטלע סעמאמ רעד ,לדארפ

 םעד ךיז טקאה ןוא ליטש טרעמאי ׳עקפוק רענעסירעגפארא

 טײטש םהרבא רעטעפ רעד .טנאװ רעליוה רעד ןיא פאק

 ךיז טרעטצניפ דראב יד .רעטרעװילגראפ א בוטש טימרעדניא

 יד .ןרערט ןרעטיצ ןגיוא ענײז ןיא ןוא םינפ ןײז ןופ פארא

 א ףיוא טציז םינפ ןלעג ןטשטײנקעצ ןטימ עדניה עבאב

 עריא טימ טשטעװק ׳טלטניפ ,שיפ א יװ טרעטיצ ןוא עלעקנעב

 טימ עגר עדעי סיוא טײרש ןוא ןגיוא ענענירעגםיוא־בלאה

 :רעזײבעג ןוא טעבעג

 •םלוע לש ונובר יוא ׳םלוע לש ונובר יוא —

 רעטשימעצ א ץלא ךאנ ײטש ךיא .טשינ ןײװ ןײלא ךיא ראנ

 ריא .עמאמ רעקידססוג ןײמ ףיוא קידהעו־רסח עיפאג ןוא

 ץראה ןײמ טמעלק ׳םורא טפײר ,לכראכ רעדעי ,ךראנש ןדעי

 •לעק רעד ןיא ךימ טגראװ ןוא

 טשעל ןרעטש ריא .ןעלכראנ וצ ףיוא טרעה עמאמ יד

 טרעװ םינפ ריא ךיוא .סײװ ךעליולב טרעװ ןוא םיוא ךיז

 זיולב טנעה עריא ראנ .ןעשטרוק וצ ףיוא ויז טרעה ׳קיאור

 .סיוא ךיז ןעיצ ׳ךיז ןקערטש ײז .ור ןײק טשינ ץלא ךאנ ןבאה

 ךיז טלעטש טעב ריא םורא .רעראד ןוא רעגנעל לאמא סאװ

 ־םיוא טרעוו׳ם .טכיל ענעדגוצעגנא טימ ןדײ ןינמ א םורא

 ןעמיװש ,ןגיװ ךיז ןעמענ טעב ןטימ עמאמ יד .קיטכיל שילרעט

 ־טימ ןא ךיז טביוה ץראה ןײמ .ךייט םענעדלאג א ףױא יװ

 ־לדניװש ןפיול ןעמעג ןגיוא ענײמ ראפ ןוא ןעמיװשטימ ,ןגיװ

 א עמאמ יד טיג גנילצולפ .רעדער ענעדלאג־יולב ,לענש קיד
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 א טיג רעפרעק רעבלאה רעטשרעביוא ריא ׳לכראכ ןפיט

 םעטא ןא קירוצ טלאפ ןוא השבי רעד ףיוא שיפ א יװ לפאצ

 עדיוהעצ א רימ טימ ךיז טיג בוטש יד .ןשיק ןפיוא ץעז א טימ

 ...םוטש ןוא טכײקראפ טרעװ רימ ןיא ץלא ןוא

 ןײרא טעײטראפ טפאג םגאטראפ רעיולב ,רעטײנשראפ א

 -הנותח עצראװש ,ענעםירעצ םאד פא טליה ןוא בוטש רעד ןיא

 .ףוג ןטפײטשראפ ,ןטיוט םעמאמ רעד וצ טקעד סאװ ׳דײלק

 עקידנענערב יד טימ רעטכײל ענעשעמ ,עטפירטראפ ײװצ יד

 ־יולב רעד ןיא ןײא ־ןיז ןעילוט ,םנפאקוצ ןעײטש םאװ ,טכיל

 ןגיוא עטנײװראפ עלא ןיא .טכיל רעײז טרעװ רעדלימ ןוא טײק

 רעד םורא ךעלעקנעב עקירעדינ ףיוא ןציז סאװ ןשטנעמ יד ןופ

 טרעטיצ שינעליק א .טײקיולב יד ןײרא ךיז טסיג — ןעמאמ

 טגיװ עטשרע יד .קידעכאװ ײז טכאמ ןוא םירביא ערעײז ףיוא

 ןגיוא ענענירעגםיוא־בלאה עריא טימ ,עבאב יד ףיוא ךיז

 ־ראפ ןטיוט םעמאמ רעד ןופ גנעל עצנאג יד םיוא יז טםעמ

 יז ןוא ןגיוא עריא ןופ ןצײלפ ןעמענ ןרערט .ףוג ןטפײטש

 ?ןכארבעצ ןוא טקיטשראפ טעשטפעש

 ךימ וטזאל וװ ״דמשנ עקיטכיל ןײמ ,דניק רשכ ןײמ —

 .טלעװ רעד ףיוא ןײלא

 עריא ןוא טקנעבראפ ןוא רעטיול טציא זיא לוק סעבאב יד

 ־ראפ ןעיולב ןיא ןײרא ןגיױוצ עטראדעגפא יװ ןרעטיצ טנעה

 .גאט

 ךיז טגיוב ,עלעקנעב ןופ ףיוא טײטש םהרבא רעטעפ רעד

 ־עפעעצ ןגיוא עיורג ענײז •עמאמ רעד רעביא טכיל א יװ ןײא

 ראנ .טרעלקראפ ןגיױוש ןוא ןײא עגר א ךיז ןכראה ,ךיז ןענ

 עטקינײפראפ ,עמוטש טימ ףיוא טפיול ׳ךיז טזאלב םינפ ןײז

 .רעװש טמעטע רע ,ןרעטיצ םיא ײב טמענ דראב יד ,ןםאמירג

 א יװ רעטרעװ ןא ךיז טעשעהעצ ןוא טנעה יד טכערבראפ

 .דגיק

 ריא ,פאק ריא םסובמ ץלא ךאנ טפראװ לדארפ עמומ יד

 ןוא ןגיוצעגםיוא ,סאלב זיא םינפ ריא ׳טימ ךיז טלקאש ףוג

 ךרודא ךיז טםײר ןײצ ענעםיבראפ יד ןשיװצ ןופ .טפמארקראפ

 .בורג א ןופ יװ ׳ליוה ןוא קירעזײה ,לוק ריא

 וצ ןצאלג ןכאז עלא .בוטש רעד רעביא םוא ךיז קוק ךיא

 ־ראפ רעיולב רעד זיולב .קילב ןײמ ןקערש ןוא דמערפ רימ

 ןײמ ךיז ןיא טעײטראפ ׳רעטצנעפ ןפיוא טגנעה םאװ ׳םגאט

 ...ץראה טקיטײװראפ ןיימ ךופ א טימ יװ וצ טקעד ןוא קילב

 םלוע־תיב װפ קירוצ

 תיב ןופ קירוצ געװ רעד טרעיודעג טאה גנאל רעײז ,גנאל

 םענעריורפראפ ןפיט ןופ שטשילב רעיולב־םייוו רעד ,םלוע

 ־זייא יד טלקאװעג ןוא ןגיוא יד ןיא טדנעלבעג טאה ,יינש

 .םײהא ןעגנאגעג ןענעז רימ .סיפ עטקאהעגרעטנוא ׳עטלאק

 ...? םײה א ךאג ןענאראפ םלוע־תיב ןכאנ ןעד זיא יצ ראנ

 ןיא טײקליטש יד זיא רעםערג ךאנ ׳םורא רעד זיא ליטש

 ןא יװ טגײװש ראנ ,טשינ טפאלק ץראה ןײמ .ץראה ןײמ

 ןבאנ .טכאנראפ רעטםיולק ץיפש ןפיוא ביוט עטעילוטעגנײא

 דרע סעדורג עקימײל ׳ענעריורפראפ־טראה יד טימ ןטישראפ

 ןצנאג ןפיוא ןראװעג ליטש יוזא ךיוא זיא — רבק סעמאמ ץימ

 .םלוע־חיב

 ןײמ ׳ןעײרשעג עלא ךיז ןיא טפאזעגנײא טאה ײנש רעד

 לקנוט ׳סיפ יד רעטנוא טעפירקסעג גגאל טײצ א ׳ןגאז שידק

 .ליטש ןוא סיױו ןעגנאגעגפיוא קירוצ ךאנרעד ןוא ןראװעג

 טמעטע רע .םהרבא רעטעפ רעד טנאה רעד ײב טריפ ךימ

 ־סיוא ןענעז ,דראב יד ׳ןגיוא יד ׳םינפ ןײז .טעכעד ןוא רעװש

 לענש ךיז טגעװאב ׳טײג רע .שא יװ יורג לקנוט ןוא ןשאלעג

 .טרא ןופ טשיג טמוק ןוא

 ךעלכיט ענעגנאהעגפארא טימ ךיז ןרעליוק זדנוא רעטגוא

 .עמומ יד ןוא עבאב יד ׳ןגיוא עטנײװראפ יד רעביא

 ־םעג ןענאראפ .ןײלא ןבײלב רימ .ךיז ןעײגעצ םיװלמ יד

 למיה ןשיװצ יװ ךיז ןענופעג רימ ראנ ׳קראמ א ׳ךעלזײה ׳ךעל

 ...דרע ןוא

 זיא ליד ןפיוא ז טמיורעגפיוא טציא זיא בוטש רעזדנוא ןיא

 ־פיונוצ טגיל ריט רעד ײב לקניװ זיא ׳דמאז לעג ןטאשעגסײא

 רעטנוא טײרפשעגםיוא ןגעלעג זיא סאװ ׳יורטש׳ם טרעקעג

 םײװ א טימ ןעגנאהראפ זיא לגיפש רעד .ףוג סעמאמ רעד

 ־מפאנ ענײלק׳ס טעשטפאק ןוא טקנאצ רעטצנעפ ןפיוא ׳ךעלײל

 לדוטשײב םוצ ןוא רעסאװ זאלג א טײטש ןבענרעד ׳לפמעל

 ׳טעב סאד ראנ .טגװײל לקיטש םײװ א טעיליפשעגוצ זיא

 ײרשעג א יװ ןםירעגפיוא ,ןפראװעצ זיא ,טעב םעמאמ רעד

 ...םיוב רעטליוהעגםיוא ןא יװ קידײל ןוא

 ךיא ןיב ןעמעװ וצ .בוטש ןטימניא ךיא ײטש חרוא ןא יװ

 ׳שיט רעד טײטש זגורב ןוא טמעשראפ י ןעמוקעגפיורא אד

 •בוטש רעד ןיא ןכאז עלא ןוא ןוױוא רעד ,לקנעש־הרוחס סאד

 עקידהליפת ׳עקידנרעטיצ טימ טשיג רעמ טעװ עמאמ יד

 עטעװעראהעגםיוא עמערא סאד שיט םעד ןגארטנגעקא טנעה

 ־הרוחם םעד ןיא ןכראשנײרא טשיג רעמ טעװ יז ,טיורב

 עריא ןופ גראז עמוטש יד ןײרא שדוק ןורא ןא ןיא ױו ,לקנעש

 ,ןרעײפנײא טשינ רעמ יז טעװ ןוױוא םעד ךיוא ןוא .ןפיל

 ־עצ ךיז לאז ץלאה סאד זא ׳םעטא ריא םיא ןיא ןזאלבנײרא

 .בוטש רעד ןיא ןרעװ רעכעלמײה לםיבא לאז׳ם ןוא ןרעקאלפ

 ־רענעגיובעג ךיז ןזאל רעטעפ רעד ןוא עמומ יד ,עבאב יד

 ײב יװ פעק ערעײז ,ךעלעקנעב עקירדינ ףיוא פארא טײה

 ׳א .ליד םוצ עקידנגנעה פארא ךיז ןעלבמאב ,דרעפ עדימ

 ןפיוא ןקילב ערעײז ןראטוצסיוא טוג יוזא אמתסמ ײז זיא׳ס

 .ליד

 רעד .ןוז עטרעוױלגראפ ׳עטיור א טעםיוג טײז־ברעמ ןיא

 רעד ןוא טנלע רעד טניר ןגיוא ענײמ ןופ .פא טמיװש גאט

 -.טכאנראפ ןעיולב ןיא ןײרא ײװ



 וטעוליס / במאדהשמ
 (ןאדנאל)

 ןבאה׳ם ןעװ טײצ־ןעיסא ןיא ןעמוקעג ײז ןענעז םנטסרעמ

 טכענ יד ׳עצרוק ,טנקלאװראפ געט יד ,ןטניװ עשידש טגאיעג

 רעכײר רעזנוא טקאלעג ןוא ןגיוצעג ײז טאה׳ס .עקידכשוח־ףיט

 עטלקיװעג ,םעקשטירב עטבראפעג יד ןופ חיר ןטימ ,ףיוה

 ןופ חיר ןטימ טשימעגםיוא ,רענעגעװ יד ףיוא ןשיוק־לםײװ

 עשיאיוג ןוא עשידײ יד וצ טקנעבעג ןבאה ײז .ןלאטש־דרעפ

 .תורצ עקיבײא ערעײז ןצראה ןופ ךיז ןדערוצפארא ,ןטםניד

 ןיא ןײטש ןבילבעג דימת זיא ,ןירעלדנעה־לגײב יד ,עקראצ

 ןלופ א ןפעלש ןופ ,עדימ א ,עטרעטאמעגםיוא ןא ,ףיוה ןטימ

 ־םיוא עקאט טאה םינפ םעקראצ .למעז ןוא לגײב טימ שיוק

 טימ ׳ןקאב־ןיק עטראדעגגײא .ןאמ טימ למעז א יװ ןעזעג

 םינפ ןפיוא ,ןםירראפ עבמאג ריא ,ךעלעגיוא עקנישטיפ

 זדלאה םעניד ,ןטשטײנקעצ ןופ .ךעלעטניפ עצראװש עקגישטיפ

 ײב יװ לזענ א .קנעם א יװ ,לגראג רעד טראטשעגסיורא טאה

 זיא עקראצ .ליומ קינײצנא ןפא ןא דימת ןוא ,עלעדניה גנױ א

 ראנ ,ןעגנאגעג טשינ זיא יז .קיצכא ראי א ןופ ענעדײ א ןעװעג

 יז טאה פאק ריא ףיוא .ךעלסיפ עניד יד טימ טשטירעג

 רעד ןעװ .םולב־ןאמ א יװ ,עקפוק עםיױו עזאר אזא ןגארטעג

 ןײטש ןבײלב יז טגעלפ ,עקפוק יד טגאיעגפארא ריא טאה טגיװ

 ןקוק ןוא ,סיוראפ טנעה ענעגיוצעגםיוא טימ ,עפײטש א

 ןוא ןעמוק טעװ רעצימע זיב ןטראװ ,ןגײװש ןוא ,טײװ םיוראפ

 ,עדימ א ,ןײטש יוזא טגעלפ יז זא .עקפוק יד ןעגנערבקירוצ

 ןקעל ןוא ל,מעז טימ שיוק םוצ לבלעק גנױ א ןעמוקוצ טגעלפ

 עקראצ טגעלפ ראפרעד .ךאלפרעביוא םלמעז יד ןופ ץלאז םעד

 דיז טאה לבלעק סאד זא .םעצײלפ םלבלעק ןפיוא ןענעלנא ךיז

 יוזא ,קעװא עקצאה א גנילצולפ ןבעגעג םע טאה ,טקיטעזעגנא

 זיב ,ןײרא עטאלב רעד ןיא ןלאפעגמוא דלאב זיא עקראצ זא

 ךיק ןיא .ןײרא ךיק ןיא טריפעגנײרא ןוא ׳ןעזרעד יז טאה ןעמ

 .ךלימ טימ ײט פאט ןסײה א ןגירקעג דלאב יז טאה

 ־רעטיצ עריא טימ ײט פאט םעד ןטלאהעג טאה עקראצ ןעװ

 ןמלק ןעמוקנא קידנעטש טגעלפ ,טצפיזעג ןוא טנעה עקיד

 טימ ,רעלעג־לקנוט א ,דײ רענדאמ א ןעװעג זיא םאד .רעלקעמ

 עטכעלש ,לדרעב ךעלטיור רעטיש א ,םינפ קידנור טיור א

 ךיז קידנעטש ןוא ,פארא טקוקעג דימת ,ןגיוא־רעיב עזגורב

 ןטסניד עשיאיוג יד טימ .ןטסניד עשידײ יד טימ טגירקעג

 ,ןפיולײבראפ יז טגעלפ ןגירק וצ ךיז טאהעג ארומ קראטש

 .״ומש חמי״ ךיז וצ יװ ,ןגאז ןוא ןעײפשםיוא

 ־רעפעפ ןײז וצ ןקעמש וצ טאהעג ביל קידנעטש באה׳כ

 םעד רע טאה ראפרעד .ךעלעקנירפש עםיױו טימ ,ןקעטש

 ארומ טאה רע .טנאה ןופ טזאלעגםיורא טשינ לאמנײק ןקעטש

 עקראצ ןעװ רעבא .ןגײבנײא לאמא טשינ םיא לאז ןעמ טאהעג

 ןלעטשקעװא ןקעטש םעד לענש רע טגעלפ ךיק ןיא ןעװעג זיא

 וצ ןענבנגוצ ךיז םאזגנאל ןוא ריט רעד ןבענ לקניװ ןיא

 ־םיורא לענש ,פאק םעד ןגיובעגנײא ,למעז טימ שיוק סעקראצ

 ןוא ,שאט־קאר ןיא ןקאפנײרא ,לגײב ןוא למעז עכעלטע ןעיצ

 ןוא ךיג ךיז קידנקוקמוא ,ןקעטש־רעפעפ םעד ןפאכ לענש

 ןוא ,לגײב יד ןעשזירג םאזגנאל געװ ןפיוא ןוא ,ןפיולטנא

 ,טםוװעג טשינ לאמנײק םאד טאה עקראצ .ןקוקמורא ךיז זעװרענ

 .ןלאצאב לגײב עלא ראפ יװ־ײס ריא טגעלפ עמאמ ןײמ לײװ

 רע טגעלפ ׳לגײב יד ןסעגעגפיוא טאהעג ןיוש טאה ןמלק זא

 ־קירוצ טעװ עקראצ זיב ןטראװ ןוא לקירב םײב ןענעלנא ךיז

 ץישטכאלש ילא ׳ר
 ןכדש רעקינלעימכ רעד

 * ןגאז ריא וצ טגעלפ ןוא ,לגײב יד ןופ טלעג ןטימ ,ןײג

 ,ןגראמ זיב יבשטאכ ,ןשארג ראפ א אמ ץטעג ,ןיורק ישעקראצ״

 ...״ןראי עטנוזעג עגנאל ףיוא םילהת ןגאז ךײא ראפ ךיא לעװ

 ראפ א ןבעגעג םיא יז טאה ,עטוג א עבטב ןעװעג זיא עקראצ

 .ןדײ ןטוג סלא ןענמלק ףיוא קידנעקנעד ײברעד ןוא ןשארג

 יד ענארב ןעמוקעג זדנוא וצ זיא גאטימכאנ קיטנוז ןדעי

 ,טםאפעג ריא טאה ענארב ןעמאנ רעד .ןירעלדנעה־סעבאב

 .באב ענעטאזעגםיוא ןא יװ ,ןיורב ןעװעג זיא םינפ ריא לײװ

 ־רעד קיבײא ,לוק קירעױיה ,ליטש א טימ יז טאה טדערעג

 .ןעװעג זיא ןאמ ריא רענרעל ןוא קידצ א ראפ סאװ טלײצ

 ןטאזעג טאה יז ןוא ,תודמלמ ײב טלעג ןײז טנידראפ ךעלרע

 זיא ,ןבראטשעגפא זיא ןאמ ריא ןעװ .רעדניק יד ראפ םעבאב
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 רעזײה יד ןיא ןעגנאגעגמורא גאט ןדעי ךאװ עצנאג א יוזא יז

 קיטנוז ליײו ׳זדנוא וצ ןעמוקעג יז זיא קיטנוז .סעבאב ןפיוקראפ

 ׳ךלימ יד ןעמענ ׳רעטכאפ רעד לםאי זדנוא וצ ןעמוק טגעלפ

 ןטראװ ענארב טגעלפ ,ןמלא ןא ןעװעג זיא רעטכאפ לסאי ןוא

 .ןענאק־ךלימ ענײז טימ ןעמוקעג זיא לסאי ןעװ ,טכאנראפ זיב

 עמעראװ טימ טגאה א ןעגנאלרעד ךײלג םיא טגעלפ יז

 קחצי ןאמ ריא ןגעװ םיא ןיא ןדערנײרא יוזא ןוא םעבאב

 טשינ ליװ ןוא ץילא יוזא טציז לסאי םאװראפ ןוא ,דמלמ

 טימ ןענאק עלופ טאהעג ןיוש טאה לסאי ןעװ .ןבאה־הנותח

 ־נעמאזוצ לענש עגארב טגעלפ ,םײהא ןײג ןעמונעג ןוא ךלימ

 ןעלםאי ןפיולכאנ ןוא ,סעבאב יד ראפ סנשארג עריא ןעמעג

 ...דײר סאמ ןײנ טימ

 רעגעגושמ רעד ןעמוק זדנוא וצ טגעלפ גאטימכאנ קיטײרפ

 עדנאלב א ,םינפ תרדה א טימ ,ןדמל רעםיורג א דײ א ,דוד

 ןיא ןגארטעג פאק ןפיוא .ןגיוא ענײלק ענירג ,תואיפ ןוא דראב

 ־עקנעם ןבארג א ןטלאהעג טנאה רעד ןיא ,קעדאפס א רעטניװ

 ףיוא ןטסנײממא טגיה יד ןגעלפ קידנעטש ןוא ,ןקעטש ןטאװ

 טצײרעג רדסכ ,טאהעג ביל רעײז םאד טאה רע ןוא ,ןליב םיא

 רעבא •טכאלעג ןדירפוצ ײברעד ןוא ,ןקעטש ןטימ טניה יד

 ־עגפיורא ,ןדוד ןופ רעגולק ןעװעג טניה יד ןענעז לאמ ליפ

 קיטש א ןםירעגפארא ,עצײלפ רעד ףיוא ןטניה ןופ ןעגנורפש

 .ןעװעג ןדירפוצ קראטש דוד זיא םעד ןופ ךיוא .טאלאכ

 קיבײא זדנוא רע טאה .רעדניק טאהעג ביל רעײז טאה דוד

 החמש ,רעלאפארטםא עלעשרעה ןגעװ תױשעמ טלײצרעד

 םיא רעדניק רימ ןבאה ראפרעד .םינאראנ רעמעלעכ ,עטכאלפ

 ־טיורב רעגנאל רעד ןיא טיורב רעקיטש טפוטשעג רדסכ

 ־רעד .םערא ןפיוא ןעגנאהעגנא טאהעג טאה רע םאװ ,עבראט

 ,אדגאמ ,טםניד עשיאיוג יד טסאהעג קראטש םיא טאה ראפ

 רעד טגעלפ ,ךיק ןיא ןעװעג טשינ רענײק זיא׳ם ןעװ לײװ

 ־הואת יז ןוא ןעמענמורא ,ריא וצ ןעגנירפשוצ דוד רענעגושמ

 טגעלפ ,ןעמעש ךיז טגעלפ עםקיש יד .ןפײנק ןוא ןשוק קיד

 יד .טגיה יד םיא ףיוא ןצעהנא יז טגעלפ ראפרעד .ןגײװש יז

 ׳ןליב ןקידהאנק א טימ ,ןפאלעג םיא ףיוא קיריג ןענעז טניה

 .טיורב טימ לופ ןעװעג קידנעטש זיא עבראט םדוד לײװ

 ־נײרא םיוק ךיז טגעלפ ןתושמשה־ןיב עקידרעטניװ יד ןיא

 ריא ףיוא .ןירעײגספראד יד היח ריט־ךיק רעד ןיא ןפוטש

 ,ןרעדעפ ,רעײא ,רעניה ןגארט יז טגעלפ עצײלפ עטנוזעג

 ןופ טםוװעג טשינ טאה רעדניק יד ןופ רענײק .זעק ,רעטופ

 רעד ףיוא קאפ םעד ןיא .טײג יז וװ ןוא ,טמוק היח ןענאװ

 רעצנאג רעד .רעניה יד ןופ לגילפ יד ןפראװ ךיז ןגעלפ עצײלפ

 זדנוא טאה .לאש ןבארג א טימ טקעדראפ ןעװעג זיא קאפ

 .קאפ םעד ןיא ךיז ןגעװאב סאד ןקארשעג דימת רעדניק

 ףיוא היח טגארט סאד זא ,ןשארטס זדנוא ןגעלפ ןטםניד יד

 ןיא ץעגרע ײז טפיוקראפ יז ןוא רעדניק עטכעלש םעצײלפ יד

 ,ףיוה רעזדנוא םורא ,רעדניק עלא ןבאה ראפרעד .ףראד א

 ךיז ןבאה רימ ןעװ .ןקארשעג קראטש ךיז ןוא ןהיח טסאהעג

 זגעד ןטײװ ןופ ןעזעג טאה ןעמ ןוא רעיוט ןראפ טליפשעג

 ךיז ןוא ןפאלטנא םודנעפ־םודנעה רימ ןענעז ,ןהיח ןום ןטאש

 ־גײא .קנאש־םישובלמ א ןיא ןבוטש יד ןיא ץעגרע ןטלאהאב

 טשינ רעמ ןיוש טעװ היח זא ,טסניד יד זדנוא טלײצרעד לאמ

 ץעגרע ,טכאנײב רעםאװ ןפיט א ןיא ןלאפעגנײרא זיא יז .ןעמוק

 קראטש ךיז ןבאה רעדגיק רימ .דלאװ ןטכידעג א ןבענ

 ךיז רימ ןבאה ןא טלאמאד ןופ ןוא ;םעד טימ טײרפעג

 ןצימע טלאװעג טאה׳מ זא .טכאנײב טעפש זיב טליפשעג

 ...״טײג היח ,יוא״ ײרשעג א ןבעגעג ןעמ טאה ,ןשארטםנא

 .זדגוא וצ ןעמוקעג טשיג רעמ לאמנײק ןיוש זיא היח רעבא

 .גערב־לםײװ א ײב ץעגרע רעפרעק ריא ןענופעג ןבאה םײוג

 ןהיח ןופ טלאטשעג רעד ךאנ טקגעבעג רימ ןבאה ךאד רעבא

 םאד טקאלעג זדנוא טאה׳ס .עצײלפ רעד ףיוא קאפעג ריא טימ

 ןוא ןגײװש קיבײא ריא ,רעניה יד ןופ ךיז ןפראװ עקידתודום

 ־גאט טשינ אזא סעפע ,םינפ ןטימ פאק רעטליהראפ רעד

 .טלאטשעג ךעלגעט

 .םאבײה יד עפיצ ראפ טאהעג רימ ןבאה קערש רעמ ךאג

 טימ ,םינפ קידנור א טימ ,עקיד א ,עקירעדינ א ןעװעג זיא יז

 םיוראפ טקוקעג קידנעטש ןבאה סאװ ,ןגיוא עשיצעק עסיורג

 ןיא טדײלקעג ןעװעג יז זיא קידנעטש ןוא ,ןקארשרעד ןוא

 עצראװש זדלאה ריא ףיוא ןגארטעג ,רעדײלק עצראװש קראטש

 ,לטײש ןצראװש־ךעפ א ןגארטעג פאק ןפיוא ,ןלערק עטלפאט

 יז טאה קידנעײג .טנאה ןיא םריש א ןטלאהעג דימת ןוא

 יד עפיצ ןפורעג יז טאה׳מ .ןטאש א יװ ,םיפ יד טימ טקורעג

 ןפורעג טשינ לאמנײק יז ןבאה םעמאמ עשידײ .הפשכמ

 טשינ ראפ ןטלאהעג יז טאה ןעמ .רעדניק ערעײז ןעמענפא

 עםיורג א רעײז ,ץאק א טאהעג יז טאה בוטש ריא ןיא .קידלזמ

 יד טגעלפ לאמ ליפ .קע ןטקאהעגפא ןא טימ ץאק עצראװש

 עפיצ טאה סאד זא ,טגאזעג ןבאה רעדניק .ןפיולכאנ ריא ץאק

 א ,עליטש א רעײז ןעװעג אקװד זיא עפיצ .ץאק יד ןריובעג

 עשיצעק יד טימ םינפ ריא רעבא ׳טדערעג קינײװ רעײז ,עטוג

 .לעניגירא טכאמעג ריא ןבאה ,רעדײלק עצראװש יד ןיא ,ןגיוא

 קוק ןזיולב ריא ראפ טאהעג ארומ קראטש ןבאה רעדניק ןוא

 .טלאטשעג רעדא

 רענײלק א ןיא ,לסעג־דאב ןיא ץעגרע יז טאה טניוװעג

 ןבאה ,רעגײזא ףלעװצ ךאנ טכאנײב .עקזײה רענרעצליה

 קידנעטש .עקזײה םעפיצ ןײגוצכרודא ןקארשעג ךיז רעבײװ

 ןענעז ,טגאזעג ןעמ טאה ,סאד .ןשטאאימ טרעהעג ןעמ טאה

 רעד ןיא .םאבײה רעד ןעפיצ וצ טסאג וצ ןעמוקעג םידש

 .ןעפיצ ןבענ ןציז וצ ןטימעגםיוא רעבײװ ןבאה לוש־רעבײױ.

 ,רעכוטראפ יד רעטניה ןטלאהאב רעדניק ערעײז ןבאה סעמאמ

 טאה עפיצ לײװ ,ןעפיצ ןופ ןקילב יד ןדײמוצםיוא ידכ

 ײװ ןעפיצ טאה ץלא םאד טא .רעדניק טאהעג ביל קראטש

 ןקידלטעטש םוצ קעװא עפיצ זיא לאמנײא ,קידנגײװש ןוטעג

 א ןיײא קאז זיא טגײלעגנײרא ,ץאק ריא ןעמונעגטימ ,ךײט

 .רעסאװ ןופ םארטש ןטימ ןפראװעג ךיז ןוא ןײטש ןרעװש

 •קעװא ץעגרע זיא עפיצ וװ טםוװעג טשינ טאה׳מ

 ןגעװ תױשעמ ענעדישראפ טלײצרעד ךיז ןעמ טאה רדח ןיא

 רעד טימ רעשיפ לװנײז ןעװ ,חםפ ברע זיב .םאבײה רעד עפיצ

 ײז ןבאה ,ךײט םניבור לשיפ ײב ,שיפ ןעגנאפעג ןבאה הרבח
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 רעד עפיצ ןופ ןײטש ןוא קאז ןטימ רעפרעק םעד ןענופעג

 .םאבײה

 ענאל רענעגושמ רעד ןופ הכונח םנ רעד

 טימ ןעײנש עקידנעױװ ןעװעג ןעגעז געט־רעטניװ ענעי ןיא

 יד ןבענ טגײלעגנא ןעװעג ןענעז ײנש םעפוק .טסערפ עםיורג

 ־רעקיוה טקיקעגסיוא טאה לטעטש םאד .םעקזײה עקידלטעטש

 •־ראפ ןעװעג ןענעז ןטארד־ןאפעלעט יד ,טמירקעצ ןוא קיד

 ךיז ײז ןבאה קירטש עגנאל־עסײװ יװ .ײנש טימ ןריורפ

 וװ־טינ־װו .ןעײםאש ײנש טימ עטענאיװראפ יד רעביא ןגיוצעג

 רענעריורפעג א ןעגנאהעג ןטארד ענעריורפראפ יד רעביא זיא

 זיא רעקראטש ץלא הכונח וצ רעטנענ סאװ .לגיופ טיוט םוצ

 יד ףיוא ןעלדניש יד טצאלפעג ןבאה׳ס .טסארפ רעד ןראװעג

 ןיא ,טקעדאב ןעמולב־זײא טימ ןעװעג ןענעז ןביוש יד ,רעכעד

 .למיה ןיא ןרעטש יװ טנײשעג ןבאה דעלדנרעטש־זײא

 ־רעבליז רעד וצ המיא טימ טעיאװעג טגיה ןבאה טכאנײב

 סעמאמ ,ןעגנאגעג טשינ רדח ןיא ןענעז רעדניק .הנבל רעסײװ

 ־רעד ןוא ,ךעלדיל־רעטניװ ןעגנוזעג ןוא טעילוטעג ײז ןבאה

 ־לעפ ,ןגעװ עטײנשראפ עטײװ ,עטײװ ןגעװ ךעלהשעמ טלײצ

 ־דלאװ טימ ןפמעק סאװ ,ףלעװ עקירעגנוה טימ רעדלעװ ,רעד

 זיא בוטש ןיא .ךעלדײרד טכאמעג ןבאה רעדניק .םינלזג

 :ןוגינ א טרעהעג ןעמ טאה וװ־טינ־וװ ,םעראװ ןעװעג

 ,סײה זיא בוטש ןיא ,לרעײפ א טנערב קישטעפירפ ןפיוא״

 ״תיב ףלא ץמק ךעלרעדניק יד טימ טנרעל יבר רעד ןוא

 ףיוא ץלאמש טזאלעגסױא םעמאמ ןיוש ןבאה ךיק רעד ןיא

 ־ערפעג טאה׳מ ,טדיזעג ןוא טעקאװקעג ןבאה ןוױרג יד ,חספ

 םנ םעד טלײצרעד ןבאה סעטאט יד ןוא ,סעקטאל־הכונח טלג

 ןבאה רעטצנעפ עםײװ ענעריורפראפ יד ײב ןוא ,הכונח ןופ

 ןעמ טאה רעבירעד ןוא ,ךעלטכיל־הכונח יד ןטכיולעג ךיז

 ןײא ראנ .לטעטש ןופ ןסאג יד ףיוא ןעזעג ןשטנעמ קינײװ

 ־אלפעצ טימ ,עסעװראב א ןפאלעגמורא זיא ,ענאל ,ענעגושמ

 ־עג רעטצנעפ סנדעי ראפ ןוא ,ראה עצראװש־ךעפ עטעש

 .״םיםנה־לע״ טגאזעג ןוא טכיל־הכונח טשטנעב

 ׳יורפ עגײש עכײר א לאמא ןעװעג זיא ענאל ענעגושמ יד

 עטסעפ א ןוא ,ראה עצראװש־ךעפ ,ןגיוא־לדנאמ עלעקנוט טימ

 ןשיםור־שידײ א ןיא טבילראפ ךיז טאה יז .רוגיפ עכעלכיוה

 ־יםור רעד טימ לטעטש סאד טכוזאב טאה רעכלעװ ,ראטקאד

 .דניק ןײש ךעלרעה א םיא טימ טאהעג טאה יז ײמרא רעש

 טאה המחלמ רעשינאפאי־שיםור רעד ןופ טײצ רעד ןיא רעבא

 ןפיוא ײמרא רעשיסור רעד טימ לטעטש ןופ קעװא טזומעג רע

 ןאמ ןטבילעג ריא ףיוא גנאל ,גנאל ןטראװפא ןכאנ .טגארפ

 טעגרהרעד זיא רע זא העידי א ןטלאהרעד גגילצולפ יז טאה

 ענײש יד זיא ןא טלאמעד ןופ .דנאלםור ןיא ץעגרע ןראװעג

 ןפורעג ןוא ראה יד ײב ךיז ןסירעג ,ןראװעג עגושמ עלהאל

 .ןבראטשעג זיא׳ם זיב ,דניק ןײש ריא טזאלראװראפ ,״ענאל״ ךיז

 טגאיעגכאנ רדסכ יז טאה ןבראטשעג זיא דגיק ריא טגיז

 טלײצרעד ןוא רעדיל ןעגנוזעג ײז ראפ ןוא רעדניק עדמערפ

 יד וצ ןםױלוצ יז טגעלפ ןטםײמ םוצ רעבא ,ךעלהשעמ

 :ױזא ןעגניז ןוא רעטצנעפ

 ,ענאנ ,ענאנ יוא״

 רעדניק ענײד טלאהאב

 ...״ענאל טײטש רעטצנעפ ןרעטנוא לײװ

 ןםירעגסיורא ןוא רעדניק־רדח יד טראװעגפא יז טאה הכונח

 ןוא ,סנרעטמאל ענעריפאפ עטרילאק יד טנעה ערעײז ןופ

 סנרעטמאל יד זיב ,טנאה ןיא ןעײרדמורא גנאל יוזא ײז טגעלפ

 ריא ןעגנוזעג יז טאה ײברעד .ןראװעג טנערבראפ ןענעז

 :לדיל טבילאב

 לכעליפש א ךעלעדײרד יד טימ םטכאמ ׳ךעלרעדניק״

 ״לכעלימ א יװ פאק רעד ךיז טײרד עגאל ײב ׳יוא

 שירעב ײב ןעניוװ ענאל ענעגושמ יד טגעלפ רעטניװ

 רעסאװ ןגארט יז טגעלפ םעד ראפ ,קילעקעיפ ןפיוא רעקעב

 ןיא טגיוװעג יז טאה רעמוז .פמולפ רעשיטאטש רעד ןופ

 םוצ ענאל טאה שדקה ןיא טראד טא .שדקה ןקידלטעטש

 המלש״ ראנ־טאטש םעד טימ טאהעג הנותח לאמ ןטײװצ

 טימ רעקיסקיװעגנײלק א ןעװעג זיא רעכלעװ ,״ראטקאד

 םענרעדעל א ןגארט קיבײא טגעלפ ןוא ,ראה עצראװש עגנאל

 ןסאג עקידלטעטש יד רעביא ןפיולמורא ןוא ,טנאה ןיא לטײב

 ןיא ןפור םיא ןגעלפ םײוג יד .ראטקאד המלש ןפור ךיז ןוא

 ־ראנראפ רעד ךיוא רעבא .״ןאמאלאם ראטקאד עינאפ״ םאפש

 רע ןוא ,ץעגרע קעװא לאמנײא זיא ןאמאלאם ראטקאד רעט

 עשיגארט םאד טא .ןײרא לטעטש ןיא ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא

 .ןעלהאל רענײש רעד טכאמעג־עגושמ רעמ ךאנ טאה ןבעל

 שירעב ײב טיורב ןפיוק ןעמוקעג ןענעז עכלעװ םירעיופ

 םעד ןםירעצ ןבאה ףלעװ עזײב זא ,טלײצרעד ןבאה רעקעב

 ןיא ףיט ץעגרע קידנרעדנאװ ,ןאמאלאם ראטקאד ןטראנראפ

 יד טאה ןא טלאמאד ןופ .״ץײרק־ןקילײה״ ןופ רעדלעװ יד

 .ףלעװ עדליװ ראם םקעלפמאק־ארומ א טאהעג ענאל ענעגושמ

 ןיא ןעמוקעג לאמא זיא ,רעײגספראד רעד ,רעיופ לאוש ןעװ

 ־תיב ןיא טלײצרעד רע טאה ,טײצ־הכונח ,ןײרא לטעטש

 ףלעװ סעדאטם ליפ ןא ןעמוק רעפרעד יד םורא זא ,שרדמה

 ןענערב ןרעיופ זא .רעדניר ןוא רעדניק ףיוא ןרעיול ןוא

 יד ןגאיראפ וצ רעײפ ןטימ ידכ ,יורטש סעפאנם טכאנײב

 עצנאג לטעטש םוצ דלאב ןיוש ךיז ןרעטנענרעד םע ןוא ,ףלעװ

 ןעײנש עטכידעג יד טימ םעכורעװאז יד לייװ ,ףלעװ םעדאטם

 עלא לײװ ,קיטשרוד ןוא קירעגנוה ףלעװ יד ןכאמ טםערפ ןוא

 ןוא רעמ ףלעװ יד ךאנ טכאמ טשרוד .ןריורפעג ןענעז ןכײט

 ןכוז .טאטש רעד וצ טנעאנ ראפרעד ןפיול ײז ןוא ,דליװ רעמ

 .רעםאװ

 ןיא ןענעז ןשטנעמ ,שער א ןראװעג לטעטש ןיא זיא דלאב

 ערעײז ןטיהעג ןבאה סעמאמ .ןעמײה יד ןיא ןסעזעג טכענ יד

 טרעדנאװעגמורא טאה ענאל ענעגושמ יד זיולב .רעדניק

 רעטצנעפ יד ראם טעיװועג ןוא ךעלםעג עטײנשראפ יד רעביא

 .ףלעװ יד ןופ ןעיאװ סאד ןכאמכאנ טלאװעג ,סעקזײה יד ןופ

 ןעװ •ענאל ענעגושמ יד זיא סאד זא טםוװעג רעבא ןבאה עלא

 ענאל זיא ,טכיל־הכונח יד ןבוטש יד ןיא ןטכיולעג ןבאה׳ם
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 ןיא ענרעטמאל א טימ ןפאלעג לטעטש ןרעביא קידגרעדנאװ

 ,ם׳טפיולטנא וףלעװ !ףלעװ״ :ןגירשעג רדסכ ןוא טנאה

 ריא זיא גנילצולפ .ךבוטש יד ןיא רעדניק ערעידז טלאהאב

 — זאמאלאם ראטקאד רעטראנראפ רעד ןפאלעגנגעקא רעבא

 ־מורא דיז — ךרעװ ןלאפראפ״ ץד ןופ רענעמוקעגקירוצ א

 ךיוה ײז ןבאה ןעמאזוצ קידנפיול יוזא ןוא ׳ריא טימ טפאכעג

 .לטעטש םוצ ןעמוק ףלעװ זא ׳ןגירשעג

 יז טאה ,לוש רעד וצ רעטנענ ןעמוקעג זיא ענאל ןעװ

 שמש א טימ טכיל ןביז ראטקאד ןטראנראפ םעד ןבעגעג

 ןוא לוש ןופ דאד ןפיוא ףיורא דירק״ * םיא וצ טגאזעג ןוא

 רעד זיא טנײה ליױו ,שמש ןטימ טכיל ןביז עלא ןא דניצ

 ,ףלעװ יד ראפ ארומ יוזא באה׳כ ןוא הכונח גאט רעטעביז

 ראפ ןקערש ךיז ןלעװ ףלעװ יד זא םנ א ןעשעג טעװ רשפא

 לײז ראפ טאהעג ארומ קראטש טאה המלש .״טכיל־הכונח יד

 ןקירעדינ םעד ףיוא ףיורא לענש זיא רע ןוא ,בײװ עגושמ

 ןביז יד ןדנוצעגנא ,לוש רעקידלטעטש רעד ןופ לבעד־לדניש

 רעד זא ,ךעלטסעק טימ טלעטשעגמורא ןוא ,שמש ןטימ טכיל

 ־קעװא לענש רע זיא םעדכאנ .ןשעלםיוא טשינ ײז לאז טניװ

 .ענאל בײװ ןײז ןכוז ןפאלעג

 טאה עכורעװאז יד .טכאנ רעד ןטימ ןיא ןעשעג זיא׳ם

 ,םיפ יד רעטנוא טעפירקםעג טאה ײנש רעד ,טרעהעגפיוא

 ןשטנעמ ,ןגיוא יד ראפ טלדניװשעג ןבאה ךעלדנרעטש־ײנש

 טאה רעקעב שירעב ײב זיולב ,ןפאלשעג גנאל ןיוש ןענעז

 לטעטש ןכרוד זיא וװ־טינ־וװ ,פמאל־טפאנ רעד טנערבעג ךיז

 ןוא ךעלקעלג טימ ,ןטילש רעשירעיופ א ןפיאלעגכרודא לענש

 •לעפ עםײװ־ײנש יד ףיוא ,לטעטש ןרעביא טײװ ,טעה־טעה

 טימ םעפאנס עקידרעײפ ןטכיולעג ךיז ןבאה ,ןטנאזיראה עשיד

 רעד .ףלעװ םעדאטם עדליװ יד ןגאיוצקעװא ידכ ,יורטש

 ,רענעםילשעגפא ,רענעםירעגפא ןא טאה המלש רעשיראנ

 א רע טרעהרעד גנילצולפ .בײװ ןײז ןכוז טעשזדארבעגמורא

 יד םורא ןוא ,לאיצשאק ןשיטאטש םעד ןופ גנאלקעג־ןקאלג

 םאװ ןעז ,ןגיוא עטרעדנװוראפ טימ ןשטנעמ ןפיול ךעלםעג

 ־ראפ גנאלקעג־ןקאלג םעד ןופ לוקרעדיװ רעד .ןעשעג זיא׳ם

 זיא רע ןעװ .לטעטש ןטײנשראפ םעד רעביא ךיז טרעםערג

 ןעזרעד רע טאה ,םערוט־לאיצשאק םוצ רעטנענ ןעמוקעגוצ

 ׳ענעםירעגפא ןא םערוט ןפיוא טײטש ,ענאל ,בײװ ןײז יװ

 יד ןופ טעפמיא רעד סאװ ,ראה עטזאלעצ טימ ,טעקאנ בלאה

 ,םינפ ןפיוא לכײמש ןזײב ןדליװ א טימ ,טגאיעצ טאה רעקעלג

 קידמעטא קראטש ןוא ,רענײצ עםײװ ענײש עקידנערישטש ןוא

 ליױורעד .רעקעלג עקיזיר יד ןופ קירטש יד ןגיוצעג יז טאה

 ,לטעטש ןרעביא רעײפ א ןופ ןײש ןםיורג א ןעזרעד ןעמ טאה

 .טנערבעג לוש ענרעצליה יד טאה סאד

 לענש יז זיא ,רעײפ םאלפ םעד ןעזרעד טאה ענאל ןעװ

 ריא וצ ןפאלעגוצ ןוא ,םערוט־לאיצשאק ןופ ןעגנורפשעגפארא

 ןפאלעג קיטסאה ןוא טנאה רעד ײב םיא ןעמונעג ״דמלש ,ןאמ

 ־יװק דליװ א טימ קידנעײרש ,קראמ ןקידלטעטש ןרעביא

 ךיז ןבאה טכיל־הכונח יד םאװ ןעשעג זיא סנ א״ :ײרעשט

 ״לאיצשאק ןופ רעקעלג יד ןוא ,ךאד־לוש ןפיוא טנערבעג

 ףלעװ יד זדנוא ןטלאװ טשיג ביוא ,ןעגנולקעג ןבאה םערוט

 ־קעװא ךיז יז טאה ,עטעפאסראם א ,עדימ א .״ןםעגעגפיוא

 ״דמלש ןאמ ריא טימ ןעמאזוצ פמולפ ןשיטאטש םײב טצעזעג

 :ןעגנוזעצ קיכליה ךיז ןבאה ײז ןוא

 ...סעפע טלעג םטיג ,ןשטנעמ ׳ןשטנעמ״

 ,סנ ןםיורג א טימ ,ליוװ ןוא ןײש ךאד זיא הכונח

 ...״סעפע שיקאט ,ןשטנעמ םטיג

 רעליפש־םירופ רעד דמושמ־םולש

 ־עשטיא ׳ר ןופ ןצלאמ ןוא ןפאה יד טקעמשעג ןבאה׳ס

 ־קעװא ןיוש טאה ביױו ןײז עלעדנײרב .ײרעיורב־ריב ס׳ריאמ

 ךיז טאה׳ס .חםפ ףיוא ץלאמש טימ פעט ענעדרע יד טלעטשעג

 גנילירפ־ראפ ןימ אזא סעפע בוטש רעד ןיא טליפעג ןיוש

 יד .רעמעראװ סאװטע ןראװעג זיא טפול יד ךיוא ,גנומיטש

 ,ןלאפעגנײא ןענעז רעדלעפ יד ףיוא ןעײנש סעפוק עםיורג

 ךעלרינש ענײלק טקרעמאב ןעמ טאה םעװאר עשידלעפ יד ןיא

 ןעזעג ןעמ טאה וװ־טינ־וװ .ײנש ןטזאלעצ ןופ ךעלרעםאװ

 .ןקעלפ־דרע עצראװש ײנש ןפיוא

 ןביוהעגנא טאה לימ סרעזײל ײב רעםאװ ענעריורפעג סאד

 ןעזעגסױא ןבאה סאװ סעירק־זײא ןוא ךיז ןזאלעצ וצ

 •רעםאװ ןרעביא ןעמיװשעגמורא ןענעז ,זדנעג עסײװ יװ

 עכױה עקנאלש יד רעביא ןגיולפעג ןענעז ןעארק עיורג

 • קםיפ ערעײז ןיא ןגארטעג ןוא טעקארקעג רדםכ ןוא ןלאפאט

 עטעקאנ יד ףיוא טסענ א ןעיוב וצ ,ךעדגײװצ עצראװש ךעל

 יד ןיא עקאט ןוא ,םורא גנילירפ זיא טא־טא לײװ ,ןלאפאט

 .ןײרא לטעטש ןיא םירופ רעד טמוק געט

 ןשאט־ןמה רעקעב םוצ ןגארט סענעדיא יװ ןיוש טעז ןעמ

 ענעדישראפ ערעדנא ןוא םנעכוק־ץלאמש עסיורג ,ןאמ טימ

 ,ןטכאלפעג ךעלפעצ ףניפ טימ תולח רעײא ׳ךעלכיק ןוא סנעכוק

 ־עינרעקוצ םעטיװ רתסא ײב .ןטכאלפראפ לגײפ טימ ךעלצעלפ

 ־ןאמ ,רעכעקעל ,ןטראט ענעדישראפ ןעמ טעז רעטצנעפ

 ־חלש ןקיש וצ ףיוא ץלא ,ךעלכיק־רעקוצ ,ןשאט־ןמה ׳ךעלכיק

 ־קעװא ןיוש עקאט טחוש רעקידלטעטש רעד טאה .ןתונמ

 טימ ןצנאראמ ראפ א ,בר ןקידלטעטש םוצ תונמ־חלש טקישעג

 ־עגוצ שאילק םענרעזעלג א ףיוא טגײלעגקעװא ,טראט קיטש א

 ענעמוקאב סאד טאה בר רעד ןוא ;ריפאפ סײװ טימ טקעד

 םאד טאה :לטעטש ןופ תיבה־לעב ןײא וצ טקישעג תונמ־חלש

 ןרעדנא ןא וצ תונמ־חלש עבלעז יד טקישעג תיבה־לעב רעד

 ןעמוקעגנא קירוצ זיא תונמ־חלש עבלעז יד זיב ,תיבה־לעב

 .טחוש ןקידלטעטש ןבלעז מוצ

 ןיוש טקעמש בוטש ןיא רעײרב םעד לריאמ עשטיא ׳ר ײב

 שיט רעד ,ךעלרעבעל ענרעניה טימ טליפעג ךעלפערק טימ

 ןעמאזוצ ךיז ןעמוק׳ם ,ךוטשיט ןםײװ־ײנש א טימ טקעדאב זיא

 ךיז ןלעטש ארוק־לעב םעד ןבעג .הליגמ יד ןרעה וצ םינכש

 טמוק׳ם ןעװ .םרעגערג ענרעצליה יד טימ ךעלרעדניק יד םורא

 רעדליפעג א ,ןעײרשעג ןעמ טרעה ,ךמה אביו״ טראװ םוצ
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 ענעסקאװרעד יד .בוטש יד טכליהראפ׳ס ,ײרעגערגעג א ןוא

 .םירופ סעפע טנײה ךאד זיא׳ס ׳ןגיױוש ןזומ

 רעמינפ יד ףיוא דײרפ א ,טײקכעלמײה א זיא לטעטש ןיא

 וצ בוטש ןופ םורא ןפיול ךעלרעדניק יד .גנױ ןוא טלא ןופ

 .עשזאס טימ רעמינפ יד טרימשעגנײא ךיז ןבאה ליפ ,בוטש

 עלעקנאי ײב םעקסאמ טפיוקעג ןיוש ןבאה רעדניק ערעכײר יד

 ערעײז ײז ןעגניז בוטש רעדעי ןיא .טפעשעג ןיא דלאװגנאל

 •.ךעלדיל־םירופ

 ,טקנירט ןוא טםע ןעמ ,הלודג א ,החמש א טגײה ,ײװ יוא״

 ,טקנופ םירופ ךאד זיא׳ס ליױו

 ...םיוא ןגראמ רוכיש טנײה

 .םיורא זדנוא טפראװ ןוא ןשארג א ץטיג

 ,סיוא ןגראמ םירופ זיא טנײה ,ײװ יוא

 ...״סיורא רעטיױו זדנוא טפראװ ןוא ןשארג ײװצ ץטיג

 ןענעז רעליפש־םירופ ענעסקאװרעד עקיטכיר יד רעבא

 יופ ןעמוקעג ןענעז ײז .גאטימ ךאנ ,רעטעפש טשרע ןעמוקעג

 .בוטש־רעלעק א ןיא ןעניוװ ײז וװ ,לסעג־דאב ןלאמש

 ףיוא ,שדקה־טאוױרפ ןימ א זיא םאד ,״בוטש־רעלעק״ יד

 .ןעניושראפ ענעמוקראפ ןוא סעקילאק ראפ ,״טנאה רענעגײא״

 ענײלק ןופ טבעלעג ײז ןבאה ראי ץנאג א ןופ געט עלא

 ־קאװעגםױא ןעװעג ןענעז םאד .ןרופ ןופ ןפאכ ןופ ׳ךעלהבנג

 ךיז טאה ײז וצ .א.א ךעלגנײ־ןרעל עטנרעלרעד טשינ ,ענעס

 ןוא ,לצאר ׳רעטכאט םקאפונ עלמהרבא טעפעשטעגוצ ךיוא

 טאה רע רעכלעװ בילוצ עסקיש יד סאװ ׳םולש ,דמושמ רעד

 .ןזאלראפ םיא טאה ׳טדמש׳עג ךיז

 םעד ףיוא טקוקעגסיורא טאה לטעטש עצנאג םאד ביוא

 םעד ראפ ׳ײז ראפ זיא ,םירופ טימ ׳גנילירפ ןקידנעמוקנא

 ־עפאה רעד ןעװעג םירופ רעד /׳בוטש־רעלעק״ ןופ לדניזעג

 רחונמ־חלש זיא םדוק .רעטניװ ןגנאל ןצנאג םנופ גאט־םגנונ

 ײז ײב זיא רקיע רעד רעבא ״דםנרפ עבלאה א ןעװעג ןגארט

 ־פיוא ײז טימ טאה לטעטש סאד .ןליפש־םירופ סאד ןעװעג

 דמושמ םולש ,גאט ןופ ןדלעה יד ןעװעג ןענעז יד ןוא טבעלעג

 ׳םירופ רעד ןעמוקעג זיא׳ם זא ,ןסירעגנײא ןטלעװ שממ טאה

 ־רעד טשינ רענײק םיא ךאד טאה ןטלעטשראפ א יװ םיראװ

 רע .גאט םעד ןיא רעטײרפאב א טליפעג ךיז רע טאה ,טנעק

 ןײז .עפורט רעד ןופ רעליפש־םירופ יד ןופ רענײא ןעװעג זיא

 .טבעלעגסיוא ךיז טאה טײקשיטםירוטנאװא עכעלקנערק

 ערעײז ןוא רעליפש יד ןופ ןעמענ יד ןענעז א־סאד טא ןוא

 ןופ עלאר יד טליפש בנג עלהנױ :ליפש־שורושחא םניא ןלאר

 יד טגארט סאבלעק עלעטאמ ,ןמה זיא דמושמ םולש .שורושחא

 ןײז ׳קידצ יבדרמ זיא קאפאנ עלמהרבא ״דילת רעד טימ קלאפ

 .הכלמה רתסא זיא ׳לצאר ׳רעטכאט

 יד ןקוקוצכאנ ידכ ןריט ןוא רעטצנעפ טנפע לטעטש םאד

 ײז ןפיול לטעטש ןופ ךעלרעדניק עלא ׳עטלעטשראפ־םירופ

 חור א ןמה ׳יעה יעה״ :ןעײרשעג ןוא רעדליפעג טימ ךאנ

 טםגיל עשרה ןמה וד ןוא ,דרעם ןפיוא טײר קידצ יכדרמ ...ריד

 ׳לפעל־לפאג טימ ןצאט ןגארט רעדניק יד ...״דרע רעד ןיא

 ־ערג עםיורג יד טימ ןרעגערג ןוא ׳ןצאט יד ןיא ןפאלק ןוא

 ־כעלעג ןוא דײרפ טימ לופ ךעלםיפ יד טימ קידנפאםוצ ׳םרעג

 .בוטש וצ בוטש ןופ רעליפש־םירופ יד קידנפיולכאנ רעט

 ץיק טנעקעג טשינ ןבאה רעליפש־םירופ עלא יד יװ יוזא

 ׳ךעלדיל עשיסור ,עשיליופ ןעגנוזעג ײז ןבאה ׳רעדיל עשידײ

 ןוא ׳טקאט םוצ סעלאוױטש עקצאזאק יד טימ קידנפאלקוצ

 ןוא ,רעליפש־םירופ עלא ןופ ײרשעג ״יוה יוה״ לאמ םעדעי

 :לדיל שידײ א סעפע טנעקעג אי טאה דמושמ םולש אקװד

 ...״יוה יוה ׳רע ליװ ןעקנירט ׳יוג א זיא רוכיש״

 ןעמוקעגנײרא ןענעז רעליפש־םירופ יד ןעװ :יוזא ךיז טכאמ

 טאה ׳רעײרב רעד לריאמ עשטיא ׳ר ׳לטעטש ןופ ריבג םוצ

 .ןעגניז ןוא ןצנאט ןביוהעגנא דמושמ םולש עטשרע םאד

 יד ןעװ .םיגפ ןופ עקסאמ יד פארא םיא טלאפ גנילצולפ

 וצ םודנעפ־םודגעה ײז ןעגעז ןעזרעד םאד ןבאה ךעלרעדניק

 ןוא סרעםעמ ,לפעל ,לפאג ןוא ןצאט יד טימ ןפאלעגוצ םיא

 ׳ןמה רעתמא וד ׳דמושמ רענײמעג וד״ :ןגירשעג ןוא םרעגערג

 ןוא רעדליפעג טימ ...״לענש םיורא ׳בוטש סרעײרב ןופ םיורא

 עשטיא ׳ר ןופ טגאיראפ דמושמ םולש ײז ןבאה ןעײרשעג

 ןא ןפאלטנא טײהרערוכיש זיא דמושמ םולש .בוטש םלריאמ

 םענײלק םעד ןיא טראד סאג־דאב רעד וצ קירוצ עקםאמ רעד

 ןענעז רעליפש־םירופ יד ןופ טשער יד .לביטש־רעלעק

 ןענעז עלא ,דײרפ ןוא גנאזעג טימ ןפאלעגקעװא לײװרעד

 רעד טימ טײלגאב ײז ןבאה רעדניק יד ׳טרוכישראפ ןעװעג

 זיא ,רוכיש ןעװעג ךױא זיא הכלמה רתסא יד .קיזומךצאק

 יז ץא ןראװעג טוג טשינ לטעטש ןופ קראמ ןטימ ןיא ריא

 ־נעמאזוצ ךיז לטעטש עצנאג סאד זיא יוזא .ןלאפעגקעװא זיא

 עלמהרבא ׳ןעלצאר טימ ןעשעג זיא סאװ ןקוק ׳ןפאלעג

 .הכלמה רתםא ןעװעג זיא םאװ רעטכאט סקאפאנ

 דתסא יד םיוק טאה ןעמ .טכאנ יד ןלאפעגוצ ןיוש זיא סע

 ןיא טראד לביטש־רעלעק םוצ ךיוא ,טריפעגמײהא הכלמה

 ,עטנרעטשעגסיוא ןא ןעװעג זיא טכאנ־םירופ יד .לסעג־דאב

 עשידײ יד ןיא .לטניװ גנילירפ־ראפ טכײל א טימ עליק א

 טימ טלקניפעג ןוא ןטכיולעג ןבוטש יד ןבאה רעטצנעפ

 .ןעגנאזעג עכיוה ןוא דײרפ רעקידשער א טימ ׳טײקידבוט־םױ

 טוג טנײה ךיז ןבאה ןדײ .קיטסול ןוא ךעלײרפ ןעװעג זיא׳ס

 תולח־רעײא טימ ׳ןתונמ־חלש טימ ׳ךעלפערק טימ ןסעגעגנא

 םעד בילוצ ץלא •םײחל ןטוג א ןעקנורטעג ןוא ׳שיפ ןוא

 .םירופ ןכעלײרפ

 ׳רעדימ א ןעװעג גאט רעד זיא ,םירופ־ןשוש ׳םגגראמוצ

 ןעמעראװ א טימ טלכײמשעג טאה ןוז יד .רעטצײרעצ א

 ןצראװש א רעטניה ןדנװושראפ לענש טפא ןוא לארטש

 עדימ ׳לטעטש ןופ ןשטנעמ יד ןעװעג ןענעז ךיוא יוזא .ןקלאװ

 עדימ ערעײז ףיוא לכײמש ןליטש א טימ טפא ׳עטםאלבראפ

 יוזא ךיז ןבאה ײז זא ,רעדנוװ ןײק טשינ זיא׳ם .רעמיגפ

 יד ׳ןעקנורטעג ךם א ןוא ןעגנוזעג ןוא טצנאטעג ׳טײרפעג

 טקעמשעג ןבאה׳ס ׳עליק ןעװעג ןענעז לטעטש ןיא ןטכאנראפ

 ןעמ לײװ ,ײרעבראג סרעבראג ךענעה ײב סעראק ענעבמעד יד

 טרעהעג ןיוש טאה ןעמ .רעדעל־רעמוז טכאמעג ןיוש טאה

 םראד ,לימ סרעחיל ןופ קאט־קיט ןטקנעבראם ןליטש םעד
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 לעמ ןלאמ וצ דיז טײרגעג ןדײ עשיטאבעלאב עמורפ יד ןבאה

 .זזרומש הצמ ףיוא

 םעשזולאק־רעםאװ טימ־ײנש יד טרעםערגראפ דיז ןבאה׳ם

 ־עג ןסאגראפ זיא לכײט עקידלטעטש םאד .ןקאטשניר יד ןיא

 ןיוש דיז ןבאה׳ס .ײרעיורב םלריאמ עשטיא ׳ר ןבענ ׳ןראװ

 יד .ןדיראי־גנילירפ־ראפ עםיורג ןופ ןעײרעשטיװק טרעהעג

 סעפוק עםײװ יד ןופ ןעײרפאב ןביוהעגנא ןיוש ךיז טאה דרע

 .ײנש

 ,פענק ןיא טליפשעג ךיז רעדניק ןבאה ןטכאנראפ יד ןיא

 ־עב סרעקעב ןועמש ןופ .םעגאקראפ עקידלטעטש יד ןבענ

 יד ןופ אכע ןקירעיורט םעד טרעהעג ןיוש ןעמ טאה יירעק

 ץעגרע טלירגעג רדסכ טכאנראפ ןדעי ןבאה עכלעװ ׳ןלירג

 ׳טעה ןופ .ןוױוא ןטליקעגפא רעדא קילעקעיפ ןעמעראװ ןופ

 .פעבאשז ןופ ןקאװק עליטש םאד טרעהעג ןעמ טאה טײװ טעה

 .ןעלמיה יד רעביא ךיוה ןגיולפעג ןיוש ןענעז םענאשטאב

 א ןוא ,גנילירפ ןופ ןמיס רעטשרע רעד ןעװעג זיא םאד

 .לטעטש ןיא חםפ־ראפ ןופ סורג

 איבנה והילא רעד רעגעטרעםאװ עטנ

 רעטכעלאקעג א ןגיוצעג ךיז טאה לטעטש ןרעטניה טײװ

 עקידרעקיוה ןוא עמורק ןעװעג ןענעז ןטײז עדײב ןופ .ײסאש

 ןסקאװעג ןבאה סעקחיה יד ןבענ ׳רעכעד־לדניש טימ סעקזײה

 ־ראפ ןסקאװעג ןבאה׳ם ןוא רעמיוב־ןאטשאק ׳רעמיוב־עיצאקא

 .ןעמולב עדליװ ןוא םעקאשזק ,סעוױשזקאפ ,ןזארג ענעדײש

 ־ערט־רעסאװ עטנ טניוװעג טאה םעקזײה יד ןופ םענײא ןיא

 ־אד ,רעכיוה א ׳עטנ .לדנײרק עמאמ רעטלא ןײז טימ רעג

 ׳ןםילשעגפא ,ןםירעגפא קידנעטש ׳סיפ עגנאל טימ ׳רער

 טאה׳ם .ןדײ עקידלטעטש יד ראפ רעםאװ ןגארטעג רע טאה

 ־רעסאװ עטנ ןענאװ ןופ ׳לטעטש ןיא טסוװעג טשינ רענײק

 ־עג ׳ןפאלעגכאנ םיא ןענעז רעדניק •ןעמוקעג זיא רעגערט

 ־ןגירשעג ןוא םיא ףיוא רענײטש ןפראװ

 ...ראנ ׳עלעטנ ׳עלעטנ יעה״

 .אבראפ זיוה ןראפ רעםאװ טגארט

 ׳םלוג רעגעמײל רעד יװ ׳טנעה טםאה

 ׳םלוע םעד ןכאל טםכאמ ןוא

 ...״ראנ ,עלעטנ ׳יוא

 ־עג טאה ׳רעקידװעמעש א ןעװעג זיא רעגערט־רעסאװ עטנ

 ־גאגעג ׳עמיטש רעקידנעשטיװק א טימ לדײמ א יװ טדער

 צנײז ףיוא ןוא ןזײרפש עטײרפשעצ טימ קידנלקאש ןעג

 טאה שטנעמ ץיא ראפ .רעסאװ סרעמע יד ןגארטעג ןעלםקא

 רעטלא רעד ןעװעג זיא סאד ׳טאהעג ץרא־דרד קיטכיר עטנ

 טימ טכארבעג םיא טאה המלש לײװ ׳רעגערט־רעםאװ המלש

 ןרעטניה ׳ץעגרע ףראד א ןופ לדגײרק עמאמ רעטלא ןײז

 ־עגרעטנורא םירעיופ־ספראד יד ןבאה ןטאט ןײז .לטעטש

 ״דא־-ק סיוא ׳לימ־רעסאװ רעד ןופ רעדער יד רעטנוא ןפראװ

 ןופ רענלימ ןעװעג זיא עטאט םרעגערטרעסאװ עטאנ סאװ

 .לימ־ספראד רעגײלק רעד

 טאה עקזײה סעטנ ןופ לרעטצנעפ םענײלק ןרעטניה ןופ

 ־אמ םעטנ ןופ ץכערק א ׳ןײװעג א טרעהעג קידנעטש ןעמ

 ־עג ןוא ״החנמ־ןברק״ א ײב ןםעזעג דימת זיא סאװ ׳עמ

 ־נעטש זיא עטנ .ןגיוא עטצײלגראפ טימ טנײװעג ןוא טלקאש

 ־ײב .ןגיובעגנײא ׳רעסאג א ,רעדימ א ןעמוקעגמײהא קיד

 ־שה״ וצ ןײטשפיוא םגאטראפ ,םילהת ןגאז רע טגעלפ טכאנ

 ןיא טקורעגפא םיא ןום דיז ןבאה ןדײ ׳שרדמה־תיב ןיא ״המכ

 ־עג קידנעטש ןענעז ם־דגב םעטנ לײװ ׳ןענװאד םײב טײז א

 .טליפעג םיא ןופ ךיז טאה׳ם ןוא ׳קידורב ןוא טםטעפראפ ןעװ

 ךיז ןוא רױכ םײב םאזנײא ןענאטשעג קידנעטש עטנ זיא

 ־ראפ עטנ זיא טקידנעעג ךיז טאה ןענװאד׳ם ןעװ .טלקאשעג

 טלײא עלעטג ןיהאוװ טסװועג טשינ טאה רענײק זא ,ןדנוװש

 .יוזא ךיז

 ־עצ לטעטש ןופ חלג רעד טאה חםפ־ברע ןא ןיא לאמנײא

 ־נוא םעקנאל ענײז ןבענ זא ׳לטעטש ןופ ןדײ יד ןוטעג ןסיװ

 ןײג וצ טמוק ׳ךײט דעטײרב א אד זיא׳ם וװ ׳לאיצשאק ןרעט

 ןוא לאמ ײרד רעםאװ ןיא לבוט ךיז זיא ןוא רענײא םעפע

 •לענש ץעגרע טדניװשראפ

 ״דשעמ א לטעטש ןיא טײרפשראפ ךיז טאה לענש־ץילב

 עלא ןיוש ןענעז טלאמעד טניז .איבנה והילא זיא םאד זא

 ,רעםעמ־לפאג ׳פעט ןעלבוט ךײט ס׳חלג םוצ ןפאלעג רעבײװ

 ןשיװצ ׳חספ ןצונ וצ ףיוא םילכ עײנ ערעדנא ןוא ןעלסיש

 •עמאמ סעטנ ׳לדנײרק ןעװעג ךיוא זיא רעבײװ יד

 חספ ןדעי טקישעג בר רעד טאה לטעטש ןופ שמש םעד

 ןעארג א ןיא .םאד זיא טלאטשעג יד רעװ ןעז גאטראפ

 םעד רעביא טרעדנאװעג שמש רעד טאה ןגראמירפ ןקידחםפ

 ־יוה עפוק א ןעזעג זיולב רע טאה ןטײװ ןופ .םעקנאל ם׳חלג

 רעד ןוא לטעטש ןופ ןעלדניש עטיור טימ םעקזײה עקידרעק

 ־םימשב א לידבהל יװ ןעזעגסיוא טאה לאיצשאק רעקידמערוט

 רעד טאה גנילצולפ .טעײװעג טאה לטניװ גנילירפ א .לסקיב

 ־עצ טאה טניװ רעד םאװ ׳םעלאפ עטײרפשעצ ןעזרעד שמש

 ־עדלקאװ עכיוה יד ןעזרעד רע טאה רעטנענ ,רעטנעג .טגאי

 שמש רעד ןעװ .רעגערטרעםאװ עלעטנ ןופ טלאטשעג עק

 יד טקערטשעגםיוא םיא וצ רע טאה ןעלעטנ ןעזרעד טאה

 טאה לטעטש ןופ בר רעד ,ףםױ ןב עטנ״ :טגאזעג ןוא טנאה

 ךיד טםלבוט וד וװ רעסאװ סאד זא ׳ןגאז ריד טקישעג ךימ

 םוצ טרעהעג׳ם ןוא לאיצשאק םעד ןבענ זיא׳ם לײװ ׳אמט זיא

 לגרעב ןרעביא ׳ןדנוװשראפ לענש זיא טלאטשעג םעטנ ...״חלג

 .םעקנאל ןופ

 ןראפ טלײצרעד טאה רעדעב רעד לקיציא רענעגושמ רעד

 ןײרא הוקמ רעד ןיא םיא וצ ןעמוק טגעלפ עלעטנ זא ,בר

 הוקמ רעד ןופ טגאיראפ םיא טאה רע רעבא ׳ןייז לבוט ךיז

 ןענעז טכאנ־רדם רעד וצ .קידורב ךעלקערש זיא רע לײװ

 ־עטנ וצ םודנעפ־םודנעה ןפאלעג ןדײמ־טםניד ןוא רעבײװ

 פא טכער איבנה והילא רעד עטג יוזא יװ ,ןעז עקחיה םעל

 םײה רעד ןיא זיא רעגערט־רעםאװ עלעטנ רעבא ׳רדס םעד

 ־עטנ טםיול אמתםמ זא טקנעדעג עלא ןיוש ןבאה .ןעװעג טשינ

 עשידײ ןיא ןעמוקוצנײרא ׳לטעטש וצ לטעטש ןופ םורא על

 .ךיז ןענעפע ןריט יד ןעװ ,ןבוטש
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 ־ראג טאה ןעמ ןוא חםפ ןופ געט יד ןפאלעגקעװא ןעגעז׳ס

 וװ טםוװעג טשינ טאה רעגײק .ןעלעטנ ןופ טרעהעג טשינ

 ,עמאמ עטלא ןײז ,לדנײרק .ץעגרע ןדנוװשראפ זיא עלעטנ

 ־ײט ןײמ ,עלעטנ ןײמ״ :ןרערט ערעטיב טימ טנײװעג ,טאה

 ...״םלוע לש ונובר ׳ײװ יוא ׳רעגאז־שידק ןוא קידצ רערע

 ־עטנ ןכוז ןפאלעג ,טרעיורטעג ןבאה לטעטש ןופ רעדניק יד

 ־נאל יד רעביא סעקאשזק יד ןשיװצ ,רעםאװ םחלג םוצ ןעל

 ־רע ןיא ןעניפעג טנאקעג טשינ םיא טאה רענײק רעבא ,סעק

 ־לעפ ׳רעדלעװ רעביא טרעדנאװעג טאה עלעטנ לײװ ׳ץעג

 ׳טנאה רעד ןיא םיליהת א טימ רעפרעד רעביא ץעגרע ׳רעד

 •ןטאט ןײז ןופ המשג יד ןכוז ןפאלעג

 עלעטנ ןעװ טמלצעג ךיז ןבאה רעפרעד יד ןיא םירעיופ

 •טרעקאעג ןבאה ײז וװ ׳רעדלעם יד רעביא ןעגנאגעגכרוד זיא

 ׳ןפעשט וצ טשינ םיא ןרעיופ יד טגאזעגנא ןבאה םיחלג יד

 יד ןוא טאג טכוז םאװ ׳דײ רעקילײה א םעפע זיא םאד לײװ

 רעטנוא ץעגרע ןריולראפ טאה רע םאװ ׳ןטאט ןײז ןופ המשנ

 .לימ־רעסאװ א

 ׳חלג ןופ טרעהרעד םאד טאה קעדאלװ רעיופ רעד ןעװ

 ־עג ןוא חלג ןופ סיפ יד ראפ ןפראװעג ךיז ךײלג רע טאה

 ־נורא סאד טאה קעדאלװ ,רע לײװ הליחמ םיא ײב ןטעב

 ־רעםאװ רעד רעטנוא רענלימ םעד ןעקסאי ןפראװעגרעט

 ןעמ טאה :טגאלפעג ׳ןקעדאלװ ׳םיא טאה ןםיװעג סאד .לימ

 לימ־רעסאװ רעבלעז רעד רעטנוא ןענופעג רעפרעק ןײז עקאט

 .ןעמוקעגמוא זיא ,רענלימ ףסױ ׳עטאט םעלעטנ וװ

 ־רעד יד ןופ ןדנוװשראפ עלעטנ זיא המקנ ןיא ארומ ראפ

 לטעטש ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא רע .רעדלעפ ןוא רעדלעװ ,רעפ

 ןעזרעד לטעטש םאד טאה סנגראמוצ .עמאמ מיז וצ ןײרא

 ־אװ םרעמע יד םעצײלפ עראד ענײז ףיוא טגארט עלטנ יװ

 ׳עלעטנ״ :ןעײרשכאנ ןביוהעגנא רעדניק יד םיא ןבאה .רעם

 םוצ ןעמוקעג טשינ וטזיב סאװראפ ׳איבנה והילא עלעטנ

 /׳עבאב ןײמ ןופ םוכ

 ןענעז ןגיוא ענײז .טקנערקעג קראטש םאד טאה ןעלעטנ

 ־נײא ןא ןעגנאגעגמורא זיא רע .טנײװראפ ןעװעג קידנעטש

 ־נײא .שפנ־תמגע ןופ ןבראטשעג םיא זיא עמאמ ןײז ׳רעמאז

 סחלג םוצ קעװא רע זיא ןגראמירפ ןקידלפענ א ןיא לאמ

 רעסאװ ןופ רעמ ןיוש זיא רע רעבא ׳ןײז לבוט ךיז ךײט

 ןײז זיא רעסאװ ןיא ןגיל געט עכעלטע ךאנ .סיורא טשינ

 טאה חלג רעד .ךאלפרעביוא ןפיוא ןעמװושעגפיורא רעפרעק

 ןטיוט א סעפע טעז ןעמ זא ׳ןדײ עקידלטעטש יד ןסיװ טזאלעג

 יד ןעװ .ךײט ןײז רעביא ןעמיװשמורא ןדײ א ןופ רעפרעק

 ־עגםיוא עלא ןבאה רעפרעק םעד ןעז ןעמוקעג ןענעז ןדײ

 .עלעטנ רעגערט־רעסאװ רעקילײה רעד זיא סאד זא ,ןגירש

 ־עמ לטעטש ןיא ןעגנאגעגמורא ןא טלאמעד ןופ ןיוש ןענעז׳ס

 והילא םלא רעגערט־רעסאװ עלעטנ ןגעװ םעדנעגעל ןוא תױש

 .םיקידצ־ו״ל יד ןופ רענײא ןוא איבנה

 ןיוש לאז רענײק זא ךײט םעד טמיוצעגמורא טאה חלג רעד

 ־עג טשינ רעמ ןיוש ןענעז רעבײװ .ןעמוק טשינ ןיהא ןטראד

 טאה לטעטש ןופ בר רעד ,חספ־ברע םילכ ןעלבוט ןיהא ןעגנאג

 ־ײה ןופ להוא ןבענ ןײז רבוק ןעלעטנ לאז ןעמ זא ןליופאב

 .ןיבר ןקיל

 ־עג ןיוש ןעמ טאה לטעטש ןיא .ןראי ןעגנאגראפ ןענעז׳ס

 עלעטנ ןופ םעדנעגעל ןוא תױשעמ יד ןגעװ ןםעגראפ טאה

 ־כרוד א ײב זא ,טריסאפ טאה גנילצולפ רעבא .רעגערטרעסאװ

 ןכארבעצ דרעפ סאד טאה לטעטש ןיא רעיופ ןקידנראפ

 ןיא .חספ־ברע טקנופ ןעװעג זיא םאד ןוא ׳עװאקדאפ א

 ׳לאװאק לעװלעװ ׳לאװאק רעשידײ א טניוװעג טאה לטעטש

 זיא רדם ןראפ טקעריד .לוש רעד ײב טניוװעג טאה סאװ

 רעד ךאנ .דרעפ םאד ןװאקנא ןלעװלעװ וצ ןײרא רעיופ רעד

 טײרפשראפ לטעטש ןיא ךיז טאה ׳רעיופ םעד טימ השעמ

 ײב ןעװעג זיא רעגערט־רעםאװ עלעטנ זא ׳עדנעגעל עײנ א

 א ראפ טלעטשראפ ׳חספ־ברע רדם םוצ לאװאק לעװלעװ

 ירלדבה :רעזרעמ הירא •ףראד א ןופ רעיופ



 זינאפיצ ונחרי / יקסװאקירטעיפ לבײל
 (ריאמ־תיב)

 ׳טיוה עניד ,עכײלב א טימ ןגיוצאב םינפ טרעגאמעגםיוא ןא

 ,ןלאפעגנײא ןטםאקטסורב רעד ,ןגיוא עקידרעסאװ־דעליולב

 טעברא רערעװש ןופ טשינ ,ןגיובעגםיוא קידכעלײק ,עצײלפ יד

 ־נײא םעד טכאמ ןנחױ .רעטגוא ליטש טסוה רע .רעטלע רעדא

 ןקאזאק יד םיא ןבאה סאד .םיוב םענעכארבעגפא ןא וװ קורד

 טשינ רעבא ןגאלשעצ 1995 ראי ןיא ,ןראי יד ןכארבעגפא

 .ןגאלשרעד

 ןטינשעגםיוא ,טײטש קוםפ ןיא יװ זיא ,עצנירפש לבײװ ןײז

 ןגיוא עריא •ענעגאלשעצ א יװ םיוא ךיוא טעז ,טײז ןײז ןופ

 ןנהױ ןאמ ריא ךאנ טײג יז ,ןטײקטײװ עכעלדנעמוא ןיא ןקוק

 ןראפוצ לבײװ ןײז טימ ןנחױ טמוק ירפ קיטנוז .ןטאש א יװ

 ףיוא ךיז טצעז רע .עקטאגאר רעקינלעמכ־רעצלעק רעד ףיוא

 .ןליקוצפא ןטאש ןיא רעביא ךיז טקור ,ןעמעראװנא ןוז רעד

 ןטימ לסײרט א טוט ,טרא ןופ ףיוא ךיז רע טםײר םיצולפ

 ףױא ןענידראפ סעפע ףראד ןעמ ,ונ :גאז א ןוא ףוג ןצנאג

 לקנעב ןפיוא ןוא שיט א ףיוא לקנעב א סצרעטעפש .הנױח

 .רעמיצ א טעװעילאמ ןוא ןנחױ טײטש

 טגיל סע — עטסאבעלאב יד םיא ײב ךיז טעב — ןנחױ —

 .טנעװ יד ףיוא יװ עגאלדאפ רעד ףיוא בראפ רעמ ךאד

 .טשינ רע טגײװשראפ — :טשינ ךימ יז ןענרעל ,עקהרש —

 רע טגאז — ןליװ יז טלעג לפיװ ןטעװ ןיא טימ ךיז לעװ ךיא —

 ־ראפ טשינ םיא לעװ ןוא גוצנא ןצראװש א ןא ךיז וט ךיא —

 .ןצירפש

 ךאנ ןבאה רימ — לבײװ ןײז רעביא םיא טקאה — ןנחױ —

 .ןםעגעג טשינ טנײה

 רעגניפ עגנאל ,עניד ענײז טימ טמענ ,רעזײפש ריא ןנחױ

 ׳דעלעקנעשעק־לטסעװ ענײלק ןוא ןשאט עסיורג יד ןעמעקםיוא

 טמוק עטםאבעלאב יד .הטורפ ןײק םיורא טשינ טיצ רע רעבא

 ,בײװ ןײמ עצנירפש ,ונ״ .עבטמ א םיא טגנאלרעד ,ףליה וצ

 ״גנירעה ןטלעזנעװעג א טימ טיורב־ןראק בלאה א גנערב

 ־אלאב יד טצפיז — ״תוכרב קינײװ ןוא תוכאלמ ךם א ,יוא״

 .טנעװ יד ןעװעילאמ לענש ,לענש ךיז טמענ רע ןוא ,עטסאב

 א רעביא ןגיובעגנײא טציז ןנחױ .קיטנאמ ,סנגראמוצ ףיוא

 רע טרילראפ עגר עדעי ןוא לרעטופ א טײנ רע ,לכעלעפ ןפאש

 טײטש לסאי רעצראװש רעד .ראה ענעלאװ יד ןשיװצ לדאנ יד

 םאד קיטראפ ןיוש רימ ךאמ ,ןנחױ״ :ךיז טעב ןוא םיא ןבעל

 .״ןפראדאב טשינ סע ךיא לעװ חםפ ףיוא .לצלעפ

 ןײרא ךיז טשימ — ? ןסע טנײה רימ ןלעװ םאװ ,ןנחױ —

 .עצנירפש

 טיג — הטורפ ןײק טשינ באה ךיא זא ,ךאד טסײװ וד —

 תונעט ןא ,לסאי רעצראװש רעד .ןאמ ריא ןרעהעגוצגא ריא

 ־רב קינײװ ןוא תוכאלמ ךם א ,יוא״ ,טײצלאמ םאד טגראזאב

 םיא רע טרעױדאב — ״תוכ

 ןענעז ןשאט יד םאװ ראפ טשינ ךיוא טםיױו ,רעצראװש וד —

 רענעראװעג רעד רע ןוא ׳ןנחױ טגערפ — ? קידײל רימ ײב

 רעד טימ טפראװ ,לצלעפ סאד ןקידנעםיוא טמענ רענשזריק

 ...טצילב סע זא ,לדאנ

 טכיראפ ןוא טינק ןנחױ ,ךאװטימ ,רעטעפש געט יױוצ טימ

 לױו .םיורא טגײטש סאװ לטערב א ןיא טפאלק ,עגאלדאפ א

 ןצפופ ףיוא ןראפעצ רעבא זיא לעביה רעד ,ןצינשפא םע

 .ךעלקיטש

 גיטש א — עטסאבעלאב יד םיא ײב ךיז טעב — ןנחױ —

 .ןבאה טשינ ךאד ךיא ףראד בוטש ןטימ ןיא

 ־םיוא באה ךיא ,ךיז רע טרעזײב — טשינ ךימ יז ןענרעל —

 ־יפש א יװ שממ ,ףיוה ןיא ץירפ םײב םעקםדאםאפ טגײלעג

 ײז ןיא עקאט ךיז ןבאה עילימאפ ןײז טימ ץירפ רעד ,עלעג

 .טלגיפשעג

 עצנירפש ןײרא טמוק — ןסע םעפע ןלאז רימ טײצ ןיוש —

 ןשארג ראפ א טגנאלרעד עטםאבעלאב יד .גנונאמרעד א טימ

 קינײװ ןוא תוכאלמ ךם א ,יוא״ :יז טגאז קידנצכערק ןוא

 .״תוכרב

 לוק ןפיוא ןנחױ טגאז — רימ רעביא טצכערק ןעמ ראנ —

 רעד טפײפ רימ ײב סאװ ראפ טגאזעג תמא םעד רעבא —

 .ןײלא ךיא סײװ ,תולד

 ןוא םיוא ליטש ךיז טםוה ,לקנעב א ףיוא וצ ךיז טצעז רע

 ןעװ ,קידנעטש .טײקשינצבק ןײז ןופ הביס יד ןרעלקרעד טמענ

 טביוה רע ,סרערעהוצ לצנערק א רע טאה םעפע טלײצרעד רע

 ־זא
 ןעמאנ ןטימ רש א אד למיה ןיא זיא טםוװאב זיא׳ם יװ

 ןבאה ןלאז ןדײ זא ,ךיז טימ ןוא טגראז ךאלמ א־רעד ,אסונרקד

 בײרשראפ ,ירפ קיטנוז טמוק׳ס זא :יוזא השעמ יד זיא .הםנרפ

 ךאפ םענופ ,ןנחױ :אםונרקד ךאלמ ןקידענעג םײב ךיז ךיא

 ןעװעלאמ וצ ןבאה לאז ךיא ךיז טימאב רש רעד ,רע .רעלאמ

 רעװ ןוא קנאדעג א ןײא רעבא ןנחױ רימ טלאפ .ןכלאק וצ ןוא

 ןעװ .רעילאטם א ראג ןיוש ךאװטימ ןוא רענשזריק א קיטנאמ

 יד רעדנאנופ טלײט אסונרקד ןוא קיטשרענאד טמוק םע

 ןאד רימ ןכוז םיכאלמ יד ,ןכאמוצ תבש ןבאה ןלאז ןדײ ,תוריכש

 :ןענופעג טשינ ךימ ןעגאק ןוא קע ןא טאה טלעװ יד וװ םורא

 אזא טשינ רעבא ןעק רענײק ״? רעלאמ ןנחוי ,רעלאמ ןנחױ״

 ־ײװצ רעד ףיוא .רעילאטם א טלאמעד ןיוש זיא ןנחױ ,םענײא

 — ךאפ םענופ ,ןנחוי :ךיז ךיא בײרשראפ קיטנוז ,ךאװ רעט

 רעד ללכה ...רעזעלג א ראג ךיא ןיב קיטשרענאד ןוא ,רעילאטם

 ןוא תוריכש יד טימ םורא לאמ םעדעי ךימ טכוז אםונרקד רש

 ןײק טשיג לאמנײק ךיא באה רעבירעד ,ןענופעג טשינ ךימ ןעק

 ...הטורפ



 לטעטש וופ ופיט / ואמדײרפ בקעי
 (שטיב־ימאימ)

 ״קיציא רעלעג רעד״ דמלמ ןײמ
 ־מורא ריז ןבאה םידמלמ יד .ןמז ביוהנא ןעװעג זיא סאד

 .רדח ןיא ןגירקוצנײרא ועלגגײ טכוזעג ,סאג ןיא טײרדעג

 ׳טאטש ןיא טגנערבעג ךימ עטאט ןײמ טאה געט ענעי ןיא טא

 .רדח ןיא ןעגנידוצנא

 טרעפמאעג ךיז ןבאה םידמלמ ײװצ יװ טוג ץגאג קנעדעג דיא

 ןײא ײב טפאכעגנא דימ טאה דמלמ ןײא .דימלת םעײנ ןרעביא

 ךימ ןוא טנאה רעטײװצ רעד ײב דמלמ רערעדנא רעד ,טנאה

 ןיב׳כ זיב ,םקניל רעטײװצ רעד ,סטכער רענײא — טפעלשעג

 .רדח ןיא קיציא ןלעג םעד וצ ןלאפעגנײרא

 לשרעה ײב לםעג־לוש ןיא קיציא רעלעג רעד טאה טניוװעג

 ףיוא ןײגוצפיורא ,זיוה ןבלעז םעד ןיא .זיוה ןיא רעלקומש

 םיא ןעמ טאה ןפורעג) דמלמ יכדרמ טגיוװעג טאה ׳ןגיטש

 ןופ ןענאטשאב זיא דמלמ קיציא ןופ רדח םאד .(לגוק יכדרמ

 ־סיורא ןבאה סאװ ,ךעלרעטצנעפ יד .ךעלמירדח ענײלק ײװצ

 עפיט ײװצ יװ ןעזעגסיוא ןבאה ,םלוע תיב ןטלא ןפיוא טקוקעג

 רעטצניפ — זיוה ןיא גנאגנײרא רעד ,ראדיראק רעד .רעכעל

 .רעגניפ יד טימ ריט יד ןפאטנא טפראדעג טאה׳מ .ןסירעגפא

 יד .טלא לבעמ םאד .טײקמירא עסיורג א — קיגײװעניא

 ,שטאגליװ ןופ ץנאלגפא ןא טימ סאנ ,ןסירעגפא ץראװש טנעװ

 זיא אד טא .זאנ ןיא תוחיר עלכוט טימ ןגאלשעג טאה סאװ

 א דעלרעדניק יד טימ טלענקעג ןוא דמלמ קיציא ןסעזעג

 .ירבע לקיטש

 טנאװ רעד ףיוא ןעגנאהעג ןבאה רילאק ןיא ןטערטראפ ײװצ

 יד ןוא ײלאקינ רסיק רעשיסור רעד :ןעװעג ןענעז סאד —

 ןריושעג ןײז טימ ראצ רעד — רעדליב עדײב .ענירעסײק

 ןבאה ,פאק ןפיוא ןיורק רעד טימ ענירעםײק יד ןוא לדרעב

 ןוא דמלמ םעד ףיוא ןגיױוש ןקידנעטש טימ טקוקעגפארא

 •דעלרעדניק

 ,ענעדיא עקירעדינ עראד עטנקורטעגםיוא ןא ׳הרש בײװ וײז

 טיורב ןקאב טימ הםנרפ ןיא ןפלאהעגסיורא דמלמ םעד טאה

 סאד טגעלפ יז .רעזײה עשיטאבעלאג ןיא םע ןגארטעצ ןוא

 ןטלאהעג קידנעטש ןוא ׳ןעלטרעפ ןוא עבלאה ןיא ןדײנש טיורב

 .תונובשח ןכאמ ןײא ןיא

 טאה םאוו ,ןושל־הנעמ א טימ ענעדיא ןא ןעװעג זיא הרש

 .טלעװ א ןעײרשראס טנעקעג

 ןגארטרעדנאנופ ןכאנ ןעמוקעגמײהא זיא יז ןעװ לאמ סעדעי

 טאה קידנעטש טשינ ןוא — םעטםאבעלאב יד וצ טיורב סאד

 ־סיוא סעכ ןצנאג ריא יז טאה — םעד ןיא ןעװעג חילצמ יז

 .ןאמ םוצ טזאלעג

 םערא ןרעטנוא קאז־תילט ןטימ קיציא זיא ןגראמירפ ןדעי

 ,ןענעװאד ןכאנ .ןענעװאד שרדמה־חיב ןטסארפ ןיא קעװא

 ןבארגנײא רע טגעלפ ןיליפתו תילט ןיא ךאנ קידנעײטש

 ןעשטפעש ןײא ןיא ןטלאהעג ׳רודיס ןםיורג ןײז ןיא ןגיוא ענײז

 .תודמעמ ןוא םיליהת םעד ןפיל עקישײלפ עקיד ענײז טימ

 ןא טימ ןעװעג דבכמ לבױ ןיא לאמא שמש רעד םיא טאה

 ךיוא רע טאה ׳טשינ ןעװ ;ןדירפוצ ןעװעג רע זיא ,״הילע/,

 .טאהעג טשינ תונעט ןײק םענײק וצ

 עקידהענכה עליטש טימ ןעגנאגעגוצ רע זיא ןענעװאד ןכאנ

 ׳םינפ ןרעביא תכורפ ןטימ ןאטעג־ריפא ׳שדוק־ןורא םוצ טירט

 ־קירוצ םטכעליױורעטניה ןוא ןפיל יד טימ םיא ןאטעג־שוק א

 ןזאלראפ ןוא הזוזמ יד שוק א ןבעגעג .ריט רעד וצ ןעגנאגעג

 ץיא גאט ןעװעג גהונ ךיז רע טאה יוזא .שרדמה תיב םעד

 .סיוא גאט

 ןייש םיא ףיוא טאה ,שרדמה תיב ןופ ןעמוקעג זיא רע ןעװ

 םיא טאה הרש בײװ ןײז סאװ ׳קינפורק עלעפעט א טראװעג

 ,״םכידי ואש״ טגאזעג ׳ןשאװעג ךיז רע טאה .טײרגעגוצ

 טימ לסיש עלופ א טקארבעגנא ןוא ״איצומה״ א טכאמעג

 טשינ טאה בײװ ןײז םאװ ׳טיורב םעד ןופ ךעלקיטש עטראה

 ןרעטיש ׳ןםײה טימ ןסאגאב םע *ןפיוקראפ וצ ןזיװאב

 רע טאה ןסעגעג .הדועס רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא קינפורק

 רע טאה ןגעװ־האנה םיורג ןופ ׳טכאזאב ׳ליטש ׳עילאװאפ

 שזא ׳טלטיורראפ םינפ םאד ׳ןגיוא יד טערומשזראפ שזא

 .ןרעטש ןײז ףיוא טצעזעגסיורא ןבאה םײװש םנפארט

 זיא ,ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענעז םידימלת ענײלק יד ןעװ

 הרבח יד .ןעװעג קיטראפ טשינ טײצלאמ ןײז טימ ךאנ רע

 ןעמענפארא טשינ טײצ עצנאג יד רעבירעד ןגעלפ ךעלגנײ

 .ןגיוא יד םיא ןופ

 רעסאװ־״םינורחא םימ״ טימ לגענ יד פא רע טםיג ךעלדנע

 ןטימ ןרעװ־קיטראפ ןכאנ .הנװכ םיורג טימ טשטנעב ןוא

 רעד ןוא שיט םעד םורא םיוא ךעלגנײ יד ךיז ןצעז ןשטנעב

 .גנולענק ןײז ןא טבײה יבר

 א ןיבר םעד טלאפאב׳ם ןוא גנאל טשינ רעבא טמענ׳ס

 יװ ׳ךעלרעװש יוזא םעפע םיא טרעװ פאק רעד .טײקדימ

 ׳וצ םיא ךיז ןפעלק ךעלקעד־ןגיוא יד .ןםאגעגבא ײלב טימ

 פארא טקניז פאק רעד זיב ׳ןעלקאש וצ ןא ךיז טבײה רע

 א רדח ןעמערא ןרעביא ךיז טגארטעצ דלאב ןוא שיט םוצ

 .ןפארכ קידהנושמ

 ,קיציא״ ;םיא טקעװ ןוא ןײרא טמוק הרש בײװ ןײז

 ןענרעל ןא רעדיװ טבײה ׳ףיוא ךיז טפאכ יבר רעד .״!קיציא

 םיא לאז׳ם ,לוק ןכיוה א ףיוא לאמ סאד .רעדניק יד טימ

 ןטיורב עכעלטע טמענ הרש יװ רעבא לענש יוזא .ךאװ ןטלאה
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 ־נײא דמלמ רעד רעדיװ טרעװ ,רדח םאד טזאלראפ ןוא

 .ןפארכ ןרעקראטש א ואנ טימ ןפאלשעג

 א רענײא ןענופעג ךיז טא,ד ךעלגנײ־רדח יד ןשיװצ

 טגעלפ רע .קיטש עטאװעסובאל ןכאמ טגעלפ סאװ ,רעפיטש

 רעדא טעב ןופ יורטש א סיורא טיצ רע .ןיבר ןופ ןקזוחפא

 ןקידנפאלש םעד ןעלציק וצ ןא םיא טימ טבײה ןוא קנאבפאלש

 .זאנ רעד ןיא ןיבר

 פאק ןטימ ןוא זאנ רעד טימ ןעײרד ןא טביוה יבר רעד

 א ךיז ןופ ןבײרטראפ ןלעװ טלאװ רע יװ ,ןטײז עלא ףיוא

 רעטםערג רעד םאד זיא ךעלגנײ־רדח יד ראפ .גילפ ענדילז

 .ןעזעג זיא םע ןעװ ןבאה ײז סאװ ,לקאטקעפס רעטםנעש ןוא

 טשינ רעמ ךיז ןענאק ײז זא ,קראטש יוזא ײז טריזומא סאד

 .רעטכעלעג קיכליה א טימ סיורא ןסיש ןוא ןטלאהנײא

 ,קידעבעל טשינ טיוט טשינ ׳ףיוא ךיז טפאכ יבר רעד

 וצ ןא ךיז טבײה רע .ןגיוא עטלמוטעצ טימ םורא ךיז טקוק

 .רעטיױו טנרעל ןוא סיוא ךיז טצענעג ,ןצארק וצ ןוא ןעכושט

 — ״אלארדנאמ״ רעד ןפורעג ןעמ טאה םדנוק םעד טא

 .םכח רעד

 ןײז תעב עידעמאק יד ןליפשפא ןכאנ םיא טאה יבר רעד

 םאד ...״ועדי ןעמל״ קישטנאק ןטימ טלײצעגנײרא ןעפארכ

 .ןקארשעגפא קינײװ רעבא םיא טאה

 יװ םעד ךאנ ,ןגראמירפ ןםיװעג א ןיא טריםאפ טאה סאד

 ןפיוא טגײלעצ טײרב דראב ןײז טימ ךיז טאה דמלמ רעד

 ןעמונעגםיורא ״אלארדנאמ״ טאה ,ףאלש א טפאכעג ןוא שיט

 /עקלאפאז א טימ םקאוױרט־קאל ןטיור קיטש א ענעשעק ןו*

 םוצ דראב םניבר םעד טפירטעגוצ ןוא טזאלעגרעדנאנופ םע

 טכאמעג רדח ןופ ךעלגנײ עלא ןבאה םעד ךאנ דלאב .שיט

 .טםקאװ רעפעפ רעד וװ ןפאלטנא ...חרביו

 ןעזעג ,רדח ןיא ןעמוקעגנײרא זיא הרש בײװ ןײז ןעװ

 ,שיט םעד ףיוא פאק ןטנעלעגנא ןא טימ טפאלש ןאמ ריא יװ

 טימ ןעװעג דבכמ םיא ײברעד ןוא ןקעװ ןעמונעג יז טאה

 רע רעבא ףיוא ךיז טקעװ ךעבענ דמלמ רעד .תוללק עטיוט

 ־ובאל״ :טצכערק ןוא ןםײרפא טשינ שיט ןופ דראב יד ןעק

 -״!םישורבכע \ םיצקש י סעם

 ״דשעמ א טריםאפ דמלמ ןײמ טימ טאה רעטעפש ןראי טימ

 זיא םאד וטכאקעג טאה לטעטש עצנאג םאד רעכלעװ טימ

 ןעװעג םידקמ קיציא ךיז טאה קידנעטש יװ .חםפ ןעװעג

 תיב ןטםארפ ןיא ןענעװאד םײב רעטשרע רעד ןײז וצ

 .ןעמוקוצמײהא רעטצעל רעד ןוא ,שרדמה

 ןטאבעגנא ןוא ןענעװאד ןופ ןעמוקעגמײהא זיא קיציא ןעװ

 טלכײמשעג ןגיוא ענײז ןבאה ״דרש בײװ ןײז וצ בוט־םױ טוג

 יטײרגעגוצ ןעװעג זיא שיט־רדם רעד .טײקנדירפוצ ץפ

 ןעמונראפ טאה סאװ ״הרעק״ יד .תוצמ ,רורמ ,תםורח ,ןײװ

 ־םיורא. ןבאה׳ם רעכלעװ ןופ ׳שיט ןופ טקנופ־לטימ םעד

 ענײלק ײװצ יד .״םירצמ תאיצי רכזל״ ןםנירג עלא טקוקעג

 ־רדם ןטקעדעג ןפיוא ןענאטשעג ןענעז ךעלרעטכײל ענעשעמ

 ןטכירוצפא ךיז טײרגעג ןוא טכיל עקידנענערב טימ שיט

 .רדס םעד

 ןיױו־עקנישזאר טימ ןסאגעגנא ןעװעג ןענעז תוםוכ יד

 גהנמ רעד יװ ,איבנה והילא ראפ םוכ רעלעיצעפס א ןוא

 .ץזײ ײב זיא

 ןמוקיפא םעד ןםעגעגפא טאהעג ןיוש ״דדועס רעד ךאנ

 םעד ןעמונעג רע טאה ,ןשטנעב ןטימ ןראװעג קיטראפ ןוא

 והילא״ ןזאלוצנײרא ריט יד טנפע בײװ םאד .םוכ ןטרעפ

 טזיױואב ,״ךתמח ךופש״ ןגאז טמענ קיציא יװ ןוא ״איבנה

 עשירעיופ ןיא ןאטעגנא ,ריט ןיא טלאטשעג א גנילצולפ ךיז

 ...רעדײלק

 !אד ןבאה רימ ןעמעװ ראנ עז ״דרש :סיוא טײרש קיציא

 !טסאג ןרעײט םעד ראנ עז !הרש

 ןזיװאב ךיז איבנה והילא טאה סאד — והילא יוליג —

 !ןטייצ םחישמ זיא םע ,הרש זזדנוא וצ

 םעד ראפ ןעמונעגנא טאה קיציא ׳ר םאװ רעיופ רעד

 שינרעטיצ ןוא קערש ןיא טאה ,איבנה והילא ןטלעטשראפ

 םעד טלעטשראפ הרש םיא טאה •ןעיצקירוצ ךיז טלאװעג

 .גנאגסיורא

 רעד .ןײװ םוכ םעד ןגארטעגרעטנוא םיא טאה קיציא ׳ר

 ־סיוא ןוא רעשימייה לםיב א טליפרעד ךיז טאה רעיופ

 ןעמונעג םיא טימ טאה קיציא ,ןײװ סוכ םעד ןעקנורטעג

 .ןצנאט

 !ןזאלםיורא טשינ ךײא ןלעװ רימ .םוכ א ךאנ טקנירט —

 .רעכעלגנירדוצ ןראװעג קיציא ׳ר זיא — :טקנירט

 ןרעפמא ןופ זיא ,ןםײרםיורא טלאװעג ךיז טאה רעיופ רעד

 םעד טרעהרעד ןבאה םינכש יד .שיורעג א ןענאטשנא ךיז

 .רעדורעג

 לשרעה רעדײנש רעד םיורא ריט ןײז ןופ זיא רעטשרע רעד

 ןפורעגנא .רעיופ םעד טנעקרעד דלאב טאה רע .רעלקומש

 ךאד זיא טגײה ,וכעשטיוװ ,יוא״ — ־ןעמאנ םײב םיא

 .״אטנעיװש״

 רעגנירג םיא זיא ,רעדײנש םעד קידנעעזרעד ,רעיופ רעד

 ־פיוא םיא טאה רעדײנש רעד לשרעה .ץראה ןפיוא ןראװעג

 .ריט רעדמערפ א ןיא טעשזדנאלבראפ טאה רע זא ,טרעלקעג

 םנדאל עטכאמראפ יד ןוא ראדיראק־זיוה ןיא שינרעטצניפ יד

 םרעדײנש םעד ןעניפעג וצ טאטשנא .טריפראפ םיא ןבאה

 רע זיא ,״עקטרוק״ עיינ עטײנעגפיוא ןײז ןזײלוצסיוא ריט

 .קיציא ןלעג םוצ ןײרא

 •םירומיש ליל רעתמא ןא ןעװעג זיא חםפ ןופ טכאנ ענעי

 ןבירטעג ,זיוה םעד םורא טלעטשעגמורא ךיז ןבאה םינכש יד

 .״איבנה והילא״ ןײז טימ דמלמ קיציא רעביא סאפש

 דמלמ־ארמג םעד ןריקי ׳ר ײב רדח ןיא

 ענײמ ראפ .״ריקי רעטלא רעד״ םיא ןעמ טאה ןפורעג

 טעמכ א טימ דײ א ,טלאטשעג עכיוה ןייז ךיא עז ןגיוא

 ײװצ טימ ןגיוא עקידנעגנירדכרוד עגײלק ,םינפ שיטעקסא

 ןטכאלפעגכרודא ,ןעמערב עםיורג .ײז ןיא ךעלרעײפ ענײלק

 ״טקעדראפ ןגיוא ענײז טעמכ ןבאה סאװ .ךעלמידעפ עיורג טימ
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 זדלאה רעד .ןשטײנק עפיט טימ קירעדינ ןרעטש רעד

 בלאה עצײלפ יד •ןעלםקא יױוצ ענײז ןיא ןעקנוזעגנײא

 ענײז •רעלקירעזײה לוק םאד •יורג בלאה ,דראב יד .ןגיובעג

 ןײז ןופ לברא יד ןיא טזאלעגנײרא קידנעטש טעמכ טנעה

 ןריצאפש וצ טרעהעגפיוא טשינ ,לטאלאכ ןטעװעצלאמשראפ

 ןעװעג זיא סאװ ,רעמיצ ןםיורג םעד ןיא קירוצ ןוא ןיהא.יוזא

 יד טימ טנרעלעג .קנעב ןוא ןשיט טימ טלעטשעגםיוא

 ןעמענעגנא ןםיז א טימ ,קינײװנסיוא ןופ קידנעטש םידימלת

 .ןוגינ

 תובים ןײק שטאכ ,םעכ ןיא ןעװעג זיא רע ןעװ ןטלעז

 ־נײרא טשינ ןבאה סאװ הרבח ןעװעג .טלעפעג טשינ ןבאה

 רוש״ םעד ןפירגאב טשינ אליממ ,ארמג רעד ןיא טקוקעג

 א רוטאנ רעד ןופ ןעװעג רעבא זיא רע .״הרפה תא חגנש

 עםיורג ןײק עקאט ןענײז ,טרעזײבעג ךיז ןטלעז ןוא רעליטש

 .ןעמוקעגםיורא טשינ רדח מיז ןופ םימכח ידימלת

 ךעלגנײ יד ןוא תבש רעד ןעמוקעג רעבא זיא םע ןעװ

 ןגעלפ ,טלוכיעג טשיג ןוא ךרעהראפ״ ךיז ןעגנאגעג ןעגײז

 לאצ ךיא ,ריקי ׳ר״ :תונעט טימ דמלמ םוצ ןעמוק םעטאט יד

 ירמאכד המ טשינ טסיױו רענײמ רוחב רעד ןוא דומיל־רכש

 .״.׳ ןציבר

 יד ןופ טכארבעגםיורא דמלמ ןליטש םעד ןיוש טאה םאד

 וצ טשינ טאהעג־ארומ טאה רע — רקיע רעד ןוא ,םילכ

 ןזיױוסיורא ןעמונעג רע טאה ״דסנרפ לםיב סאד ןרילראפ

 .םידימלת יד וצ טייקגנערטש

 קיטשרענאד ןעװעג ןענײז ךאװ רעד ןיא געט עטםרעװש יד

 ןוא שמוח ןענעק טפראדעג ןבאה םידימלת יד .קיטײרפ ןוא

 .ארמג רעד ןיא רועיש םעד ךיוא ןוא י״שר

 זא ,ןטאט ץיד ןופ ןרעה טשינ רעמ ליװ ךיא ,ןבואר —

 — נ ךאװ רעד ןופ הרדס יד טנעקעג טשינ וליפא טםאה וד

 ןוא ׳לגנײ א ףיוא טרעזײבעצ לאמא ךיז יבר רעד טאה

 ףוםל רע טאה ןפלאהעג טשיג טראפ טאה ןרעזײב םאד זא

 ךיז ןבאה םידמלמ עלא סאװ ,םעד טימ ןצונאב וצ ןביוהעגגא

 •״קישטנאק״ א םתם ןופ ןטלאהעג טשינ טאה ריקי ׳ר .טצונאב

 ׳רעםאװ ןיא טצענעגנײא ,ךוטנאה ןעגנאל א ןעמענ טגעלפ רע

 ,ןרעװ זיול טשינ לאז םע ידכ ,ןעיױוצ ןיא ןטכאלפעגנעמאזוצ

 ...םיתשו תחא טפאלקעגנײרא ןוא

 יז טאה ןעמ יװ עטריקי יד ,״ליח תשא״ םדמלמ םעד זא

 אזא ףיוא ןפארטעגנא ןוא ןעמוקעגנײרא דארג זיא ,ןפורעג

 ןוא רםומ טגאזעג םיא ,ןאמ ןפיוא ןעײרשנא יז טגעלפ ,ענעצם

 רעבא זיא ריקי ׳ר .לגנײ ןקידכעבענ םעד ףליהוצ ןעמוקעג

 .רםומ סבײװ ןײז ןופ ןראװעג לעפחנ קינײװ

 ראפ טאהעג ריקי ׳ר טאה לטימ־ףארטש א ךאג ןוא

 רע טאה טימרעד •ןענרעל םוצ פעק עטכעלש טימ םידימלת

 ״יבר״ רעד .טכאנראפ קיטשרענאד טצונאב סרעדנוזאב ךיז

 שמוח קוספ א ןגאז ןלעפאב םיא ,לגנײ א ןםורסיורא טגעלס

 טגערםעג רע טאה טנעקעג טשינ טאה רענעי ןעװ .י״שר טימ

 ןטיול רע טאה טנעקעג טוג אי טאה סאװ רעד ןוא ,ןטײװצ א

 טאה רעכלעװ ,רבח םעד שטעפ ןבעג טגעמעג לעפאב םניבר

 .טקידנעעג טשינ רעבא סע ךיז טאה טימרעד .טנעקעג טשינ

 ןאטעגנא ףארטש םלא דמלמ רעד טאה ןעײגמײהא ןראפ

 ןיא טלעטשעגקעװא םיא ןוא לדמעה קיצומש א רוחב םעד

 עכעלטע ןעײטש ןבילבעג רע זיא טראד .רדח ןופ לקניװ א

 .ןעגנאגעגמײהא ןענעז עלא יװ םעדכאנ ןיוש העש

 .םידמלמ ע׳בושח יד ןשיווצ טגכעראפ ןעוועג זיא ריקי ׳ר

 ןיא ןוא דײ רענעטיהעגפא רעמורפ א ןעװעג ךיוא זיא רע

 ןיא .ךעלגנײ־רדח ענײז ןעװעג־ךירדמ רע טאה טםײג םעד

 ןדעי •לוק וסיוא ךיוה ןענעװאד טזומעג ןעמ טאה רדח

 יד םידימלת ענײז ײב ץיז קדוב ריקי ׳ר טגעלפ קיטײרפ

 טאה ״דציצ עלוםפ א ןפארטעג ןצימע ײב טאה רע זא .תיציצ

 ןענאמרעד ךיוא טגעלפ רע .עטיױוצ א ןבעגעג ךײלג םיא רע

 א רעביא ,ןיגוריסב — ןיד ןטיול ,לגענ יד ןדיינשוצפא

 ןעײג ןלאז רעדניק יד ןטיהפא ךיוא טגעלפ רע .רעגניפ

 .ךיז ץיז וצ לבוט לאמ לפיװ טגאזעגנא ןוא הװקמ ןיא

 .טערומכעגנא גנערטש יוזא ןעװעג ריקי ׳ר זיא דימת טשינ

 טגעלפ גנומיטש רעטוג א ןיא ןעװעג זיא רע זא ,לאמטפא

 ׳םיקידצ ןוא םיכלמ ןגעװ תױשעמ טימ טלעװ א ןלײצרעד רע

 םידימלת יד .הלבח־יכאלמ ענײז טימ םונהיג ןוא ןדע־ןג ןגעװ

 טלאמעד םיא ןוא םעטא ןטפאכראפ א טימ ןרעהנײא ךיז ןגעלפ

 יד ןיא .טײצ־רעמוז ןעװעג זיא םאד .ןעװעג לחומ ץלא

 ןופ ןעמענסיורא רע טגעלפ רעדיװ טכענ עקידרעטניװ

 יד ןגעװ ןענעײל זגוא ןוא ״רשיה רפס״ םעד לקנעש־םירפס

 םאװ ןהדוהי ןגעװ ,רעדניק סבקעי ןופ ןטײקשידלעה עסיורג

 יד ףיוא דחפ א ןפראװעגנא ײרשעג ןזיולב ןיױ טימ טאה

 ץנאג טעגרהעגםיוא ןבאה םאװ יולו ןועמש ןגעװ ,םירצמ

 עלא יד .הניד רעטסעװש רעיױ ןיױ־אמטמ ןבילוצ םכש

 .ןורכז רעזדנוא ןיא טבעלעג גנאל ,גנאל ןבאה תױשעמ

 תוכום ךאנ .טלעפעג טשינ ןריקי ׳ר ןבאה ןגראז ןײק

 עשיטאבעלאב ןוא ןביוהעגנא ךיז טאה ןמז רעײנ רעד ןעװ

 טימ רעטניװ ףיוא טגראזראפ ןעװעג ןיוש ןענײז רעזייה

 לרעמעק םאד זיא ,ןצײה םוצ ץלאה ןוא ןםע םוצ לפאטראק

 ןײא ןא ,טסופ ןעװעג ךאנ דמלמ רעזנוא ןופ ףיוה ןפיוא

 ־םיורא טזדמעג רעבירעד ןבאה ךעלגנײ־רדח .ץלאה לטײש

 א ךיוא לאמא ןוא טפאנ ףיוא רעײװצ א טגנערבעג ,ןפלעה

 .ץלאה לטײש

 א ןעװעג זיא ,בוטש־רדח רעגנאל רעד ןופ תונכש ןיא

 א רעטכאט םריקי ׳ר ןםעזעג זיא טראד .לרעמיצ ןײלק

 ענעדײשראפ ןופ רעדמעה טײנעג ׳הלותב ענעסקאװרעד

 ןגעלפ גאט םעד ןיא .דיראי ןקידקיטשרענאד ןראפ ןרילאק

 ןענאטשעג ,רעטכאט ןוא עמאמ ,עדײב ןענאפשנײא ךיז

 ןפיוק וצ םײוג יד ןפורעג ,לעטשעג םענײלק א טימ ןסיורדניא

 .רעדמעה

 וצ ןעװעג ךעלגעמ טשינ זיא ץילא תודמלמ ןופ םעראװ

 ףיוא יא ןעײטם טנעקעג טשינ טאה דומיל־רכש רעד .ןבעל

 זא טרפב ,שובלמ א ףיוא יא ןוא טלעג־הריד ףיוא יא ןסע

 ןגײלקעװא ,דיומ רעד ראפ ןדנ א ןעלמאז טפראדעג טאה ןעמ
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 * ףיוא תורוחם ערעדנא ןוא טנװײל ךעלקיטש עכעלטע

 .ןעמוק טעװ העש עקידלזמ יד ןעװ ,״עװארפיװ״

 טאה ײז ןופ .טאהעג ביל קראטש ריקי ׳ר טאה ןכאז ײרד

 ־םיליהת ןוא ןענרעל־הרות :.דאנה עטםערג יד טאהעג רע

 א ןוא ״ײט״ הנוכמה ״דקשמ לזעלג סײה א ןעקנירט .ןגאז

 .הװקמ עקידעכאק עםײה

 .ןבעל םײב ןטלאהרעד םיא ןבאה ןכאז ײרד יד

 טנרעלעג רימ טימ ןעמאזוצ ןבאה ןריקי ׳ר ײב רדח ןיא

 ךיז טימ ןעגגערבטימ ןגעלפ םאװ ׳רעדניק עשיריבג עכעלטע

 טשינ ײז טאה עבטמ א ךיוא ןוא גראװשאנ םענעשעק עלופ

 טימ טקוקעג ײז ףיוא ןבאה ךעלגנײ עמערא .טלעפעגםיוא

 ערעײז ןיא ןײז ןח־אשונ טלאװעג טאה רעדעי ןוא ץרא־ךרד

 דוד־השמ ,םענײא סרעדנוזאב ךיא קנעדעג יױ ןשיװצ .ןגיוא

 ןגארטמורא דימת ךיז טגעלפ רעכלעװ ,ןעמאנ ןײז ןעװעג זיא

 .תועבטמ ענרעפוק סענעשעק עלופ טימ

 ־עלאב א .םײהא ךיז וצ ןטעבראפ רימ רע טאה לאמנײא

 — רענײז רעטאפ רעד .ןרעמיצ עמיורעג טימ בוטש עשיטאב

 .לדרעב קיציפש ןײלק ןוא םינפ ראד א טימ דײ רעכיוה א

 ןריט יד .רעטלע ןלעטימ ןיא יורפ עטנחאב א רעטומ יד

 .סיורא ןוא ןײרא ןענעז ןשטנעמ .טורעג טשינ טראד ןבאה

 ־עירעטאל ןגעװ ןדער ןײא ןיא ןטלאהעג טראד טאה ןעמ

 •דעלעםקעװ ןוא ךעלעטעצ

 טימ רדח ןיא ןעמוקעג דוד־השמ זיא גאט א םענײא ןיא

 זיא ריקי ׳ר .םירבח יד ןלײט ןביוהעגנא ןוא טלעג עפוק א

 ןפיוק טזאלעגםיורא ךיז ןעמ טאה ׳ןענעװאד םײב ןעװעג ךאנ

 טנפע ״רועיש״ םעד ןענרעל ןטימניא ,רעטעפש .גראװשאנ

 עטאט סדוד־השמ ,ןײלא. רע ןײרא טמוק םע ןוא ריט יד ךיז

 ־סאלב טגעמאמ םעד ןיא זיא לגנײ םאד .ומצעבו ודובכב

 גנײ רעד״ .טאלב א יװ טרעטיצעג ,טנאװ יד יװ ןראװעג

 ־עגוצ רע טאה טלעגנײלק לבור ןצפופ ,טעבנגאב ךימ טאה

 םיא ןוא םעכ ןופ טמאלפעג רעטאפ רעד טאה — ״•ןעמונ

 .טרא ןפיוא ןעװעג קםפ־םײקמ טוג

 סאד ןכוז ןעמונעג ךיז ןבאה ןטאט ןטימ ןעמאחצ ריקי ׳ר

 לבור ףניפ עצנאג .סענעשעק יד ןיא ןדוד השמ ׳ר ײב טלעג

 ׳טולב זיב ןגאלשעג ןעמוקאב טאה דוד־השמ .טלעפעג ןבאה

 ןבאה עכלעװ ,םירבח יד ןבעגעגםיוא טשינ רעבא טאה רע

 .קערש ראפ טרעטיצעג ןוא טלעג םאד טשאנראפ טאהעג

 •תמא ןצנאג םעד טלײצרעד דחפ ראפ רעבא ןבאה ךעלגנײ יד

 .טשינ ערעדנא ,תועבטמ לםיבא ןבעגעגקירוצ ןבאה לײט א

 רעדיװ םיא רעטאפ רעד זיא ,ןעמוקעגמײהא זיא רע ןעװ

 •ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז זיא סאג עצנאג יד זא ןגאלשעג ,ןלאפאב

 ...ןזיװאב טשינ השעמ רעד ךאנ ךיז רע טאה רדח ןיא רעמ

 ןשיטײל א וצ ןםקאװעגםיוא טײצ רעד טימ זיא דוד־השמ

 א ןגירקעג ןוא טאטש רעםיורג א ןופ טאהעג־הנותח ,שטנעמ

 ןײק .ןבילבעג קינײװ ראג מיא זיא רדח ןופ .ןדנ ןםיורג

 טאה רע .ןסקאװעגםיורא, טשינ רע זיא םכח־דימלת רעםיורג

 .םומ ןקידנעקניה־טכײל א טקירעביאראפ אי רעבא

 לגנײ א ,רדח םריקי ׳ר ןיא טאהעג ךיא באה רבח א ךאנ

 •ןרבח ךיז טלאװעג טשינ ןבאה ערעכײר יד ןכלעװ טימ

 א טאהעג טאה רעטאפ ןײז .ןפורעג םיא ןעמ טאה עלארם

 דימת ךיז טאה עטאפאק םעלארם ןופ .טפעשעג עקםראמיר

 ןא ןעװעג זיא רעמאפ רעד .עלאמם ןוא ץכעגעשזד טליפעג

 רעבא טאה לגנײ םאד .דומיל־רכש ףיוא טאהעג טשינ ,ןױבא

 רימ רע זיא רעבירעד ןוא ןענרעל םוצ פאק ןטוג א טאהעג

 .רבח רעטםעב ןײמ ןראװעג רע זיא טײצ רעד טימ .ןלעפעג

 סאװ ,תױשעמ טימ טלעװ א ןלײצרעד טנעקעג טאה עלארס

 תױשעמ .ןגאז טגעלפ רע יװ ,רעטאפ ןײז ןופ טרעהעג טאה רע

 ערעטצניפ ןיא טיוג ןגעװ ,רעטעברא עשידײ עמערא ןגעװ

 רעטםעירפ רעד ןיא ןיוש טאה רע .ןבוטש־רעלעק ענטאגליװ

 .דײשרעטנוא־ןםאלק םעד ןעמונאב טנגױ

 א םענײא ןיא טײצ־רעמוז ןעװעג זיא םאד ,קנעדעג ךיא

 ןענעז ,ןעלארס טימ ךיא ,רימ ןעװ טכאנראפ .קיטשרענאד

 ןעגנאגעגמײהא ךאװ רעד ןופ השרפ יד ןענעק ןופ עגעדירפוצ

 עקראטש א ןכארבעגסיוא םיצולפ טאטש ןיא זיא ,רדח ןופ

 טאה רענײק .ענעקארשעצ ןעגנאגעגמורא ןענעז ןדײ .המוהמ

 םאװראפ ןוא טמוק קינאפ יד ןענאװ ןופ טםוװעג טשינ רעבא

 ךעלעגעװ עטצעל ערעײז טימ םײוג יד .ןבאה־ארומ ףראד ןעמ

 ןיא ןבאה ״םעקרעציז״ יד .קראמ םעד טזאלראפ ןבאה

 רעד טימ ךיז טזאלעג ןוא ןלעטשעג יד טגײלעגנײא שינעלײא

 .םײהא הרוחס רעטפיוקראפ טשינ

 .שרדמה־תיב ןיא בירעמ החנמ וצ קעװא ןענײז רעגעמ

 אד זיא עינטאם עצראװש יד ,ןדײ״ :ײרשעג א םיצולפ

 דטאטש ןיא

 יד .טונימ וצ טונימ ןופ רעםערג ןראװעג זיא קינאפ יד

 ןיא רענעמ יד ןוא ןעמײה יד ןיא ןסאלשראפ ךיז ןבאה רעבײװ

 רעמעלעב ןפיוא ףיורא טײג החנמ טנװאדעגפא .שרדמה־תיב

 עצנאג א טלאה ןוא ״ןחלוש״ ןיא פאלק א טיג ,ןאמרעגנײ א

 :עדער

 אד ןעמוקעג ןיב ךיא • טשיג ךיז טקערש רעדירב ןדײ״ —

 םאװ ןכאז ךײא ןרעלקפיוא עשראװ ןופ תוחילש ןיא רעהא

 ־ראפ םאװ ײטראפ א ,״דנוב״ ןופ ןיב ךיא .טשינ טםײװ ריא

 ענראשט״ יד .תוכאלמ־ילעב ןוא םרעטעברא עשידײ טקידײט

 טנײפ ןבאה סאװ ,סעקינהאמצראװש יד ןענײז םאד ״עינטאס

 .״ןעמארגאפ ןכאמ ןוא ןדײ

 טרעלקעגפיוא ןוא ןענאטשעג זיא רענדער רעד יװ יוזא

 ־שזארטם״ :הלהב א ןכארבעגסױא גנילצולפ זיא ,םלוע םעד

 ןפאלטנא רוחב רעד רעבא זיא ןיע־ףרהכ ,״וןעײג םעקינ

 טשינ םיא ןבאה םעקינשזארטס יד ןוא ריט־רעטניה א ךרוד

 ...ןענופעג

 טראװעג עלארם רבח ןײמ ןיוש טאה ירפרעדניא םגגראמוצ

 םיטרפ עלא טימ ךעלריפםיוא רימ ןוא רדח ןיא רימ ףיוא

 טרעיודאב באה׳כ .גנוריםאפ רעקיטכענ רעד ןגעװ טלײצרעד

 .עשראװ ןופ רענדער םעד ןרעה ןעגנאגעג טשינ ןיב ךיא םאװ

 רבח ץימ יװ יוזא רענדער םעד ןענאטשראפ טלאװ ךיא יצ

 ראפ פאק ןרעסעב א טאהעג טאה רע .ךיא לפײװצ ,עלארס

 •רימ
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 חאװעג־קנארק עלארס זיא רעטעפש ןכאװ עכעלטע טימ

 ־דנאטשרעדיװ גונעג טאהעג טשינ ,גנודניצטנא־ןעגנול ףיוא

 טאה ףליה עשיניצידעמ .טײהקנארק יד ןפמעקאב וצ טפארק

 דעקידנעילב ןײז ןיא ןבראטשעג רע זיא ׳ןגירקעג טשיג רע

 .םיא ךאנ טרעיורטעג גנאל ׳גנאל באה ךיא •טגגױ

 רעגערטרעסאװ קיציא

 * רעגערטרעסאװ קיציא םיוא טעז רבדמ ןופ שטנעמ א יװ

 טשינ ׳ענעסאגעג א יװ ןצנאגניא ׳קינײבטײרב ,קירעדינ

 ןוא רעמוז ,ןסאג יד רעביא רע טנאפש עםאמ עטמראפעג

 .ךוליה ןקיבלעז םעד ןיא רעטניװ

 ענעםירעצ עסיורג יד ״דשבלה עטלמישראפ עטלא ןײז

 ,טײקנגארטעגפא ןוא טײקטלא ןופ ךיז ןלאפעצ סאװ ,לוױטש

 ערעװש יד טימ ןעמאזוצ ךיז טםיג ,םינפ זאלרילאק ןײז

 ענײז .ךאמ םענירג ןיא טליהעגנײא ןענײז סאװ ,ןענאק

 ־נעמאזוצ ןזיוה יד .קירטש טימ טײרדעגמורא ״סעסאנ״

 טימ ןלאװשעגנא םענעשעק יד .סעטאל ןופ טעגרעשזדעג

 רעײג רעקידנעטש א ,טײק ןוא טפיצ .טיורב רעקיטש עטלא

 טשינ זיא םאװ לטיה ןײז .הריג־הלעמ רעקידנעטש א ןוא

 .םינפ ןזאלמראפ ןטימ ףיונעצ ךיז טםיג ,שידײ טשינ שײוג

 יבאושו םיצע יבטוח יד טלעטשעגראפ ךיז רימ ןבאה יוזא

 ...םימ

 ידכ זיוה א ןיא ריט א ןענעפע טגעלפ רע ןעװ לאמ םעדעי

 ןופ ,סענעשעק ענײז ןופ רע טגעלפ ,רעסאװ ןסיגוצנײרא

 ןפעלשםיורא ׳ךיז טימ טגארט רע סאװ םילטלטמ יד ןשיװצ

 .ריט רעד רעביא ןכײצ א ןכאמ ןוא טײרק לקיטש סײװ א

 יד ןבאה ,רעסאװ ןטימ ןעמוקנײרא ןײז תעב ,״רדח״ ןיא

 ...פאלק לרעמעה ,לרעמעה : רעזרעמ הירא

 ,םיא ןופ טקזוחעגפא .טאפש טימ טנגעגאב םיא ךעלגנײ

 .ןעמענוצ ערעדנא ןוא ״קיצימש־קיציא״ םיא ןפורעג

 .ןראצמירג ןיא ןלאפנײרא ײברעד טגעלפ רע .םיא ןסיוטשעג

 הארמ א ןעמעננא ׳ןרעדנע לאמאטימ ךיז טגעלפ םינפ ןײז

 .טײקדליװ ןופ

 ןעװעג זיא רע ׳ראלק ןעוװזג טשינ זיא רובידה־ךותיח ןײז

 קידניא רענעזאלבעגנא ןא יװ ךיז רע טאה ,רעלמאטש א

 זיא טדערעגםיורא אי טאה רע םאװ םאד ןוא ,טקידײטראפ

 .שײוג טשינ שידײ טשינ ׳ןושל ענדאמ א םעפע ןעװעג

 טשימעצ רע זיא ךעלגנײ־רדח יד ןופ תורצ יד בילוצ

 עסײװ יד ןפלאהעג טשינ םיא ןבאה׳ס .ןובשח ןיא ןראװעג

 טלעג .ןריט יד רעביא טכאמעג טאה רע סאװ םנכײצ־דײרק

 רעבא ןעגנערב־רעסאװ לאמ ןעצ עדעי ךאנ טנאמעג רע טאה

 .ךעלעכײרטש־דײרק יד ןקעמםיוא ןגעלפ ךעלגנײ־רדח יד

 ןםיגנײרא ןכאנ .לושכמ א טריסאפ םיא טימ טאה לאמנײא

 .םירוםי עםיורג ןלאפאב םיא ןענײז ,סאפ ןיא רעסאװ סאד

 ־קעװא ׳ןלעטש טנעקעג טשינ רע טאה רעטײװ ןאפש ןײק

 .טצכערקעג רעטיב ןוא עגאלדאפ רעד ףיוא ךיז טגײלעג

 קיציא״ :םיא טגערפ ןקארשרעד קראטש ןציבר יד עלהכלמ

 ־ראלא — ״!השמ״ .טשינ טרעפטנע קיציא ״ז ריד זיא םאװ

 ךיז טלגנאר ,אלב טרעװ קיציא .דמלמ םעד ןציבר יד טרימ

 טנאה רעד טימ ןא טזײװ ,טנעה יד טימ טכאמ .ןקיטײװ ןיא

 ,ןדנעל יד ןופ רעקירעדינ ןטנוא טראד ,ײװ םיא טוט םע וװ

 רעד ,״דלאװעג״ טײרש עלהכלמ .םירוסי יד רע טליפ טראד

 .אפור םעד לשטיא ןפור טפיול דמלמ

 דלאב רע טאה ,ןעמוקעגנײרא זיא רע ראנ יװ ,אפור לשטיא

 טײטשראפ ,זיא םאד :״זאנגאיד״ עקיטכיר יד טלעטשעג

 ...ןפוטשנײרא קירוצ יז ףראד ןעמ ,״עליק״ יד ,ךיז

 גונעג טשינ טאה ,ךאװש ,ןאמ רעטלא ןא — אפור לשטיא

 ףראד רע סאװ ,דמלמ םעד ןא רע טזײװ ,זיר אזא וצ חוכ

 .טציװש .רעװש טעברא דמלמ רעד ״• טשינ טײטש״ :ןאט

 .ףליהוצ ןיציבר יד טמוק ׳ןבעג־הצע ןײק טשינ ךיז ןעק

 רעביא טגנעה םאװ גנאהראפ ןםיורג םעד רעטניה טרא םאד

 סאװ ״דציחמ א יװ ןגיוצעגכרוד רעמיצ ןופ טײרב רעצנאג רעד

 יװ טנידעג טציא טאה ׳רעמיצפאלש סאד טלײטעגפא טאה

 .לאטיפש א

 םילכ־רעםאװ ענײז ןעמונעג ׳ךיז וצ ןעמוקעג זיא קיציא

 .שטנעמ רענעריובעג־ײנ א יװ קעװא זיא ןוא

 טשינ םעדכאנ טײצ עגנאל א ןבאה ״רדח״ ןיא ךעלגנײ יד

 ...ןדוס וצ ךיז טרעהעגפיוא

 ,קיטײרפ זיא טנײה זא ׳ןראװעג ראלק ןקיציא זיא סאג ןיא

 טאה ,ךיז טרעטנענרעד תבש רעד ןוא ץחרמ ןיא ןפיול ןדײ

 ערעװש יד טימ ״סעסאנ״ יד םוקמ ןײז ןיא טגײלעגקעװא רע

 רע ןכלעװ ןיא ךאי ןרעװש ןופ שפנ ןײז טײרפאב ,ןענאק

 טײרגעג ךיז טאה ןוא ,ךאװ עצנאג א טנאפשעגנײא זיא

 ־עגפא ערעװש יד טרימשעגםיוא .תבש םעד ןענעגעגאב

 ןא ךיז ףיוא ןגיוצעגפיורא ׳ןארט טימ לוױטש ענעטארט

 ןוא ,שובלמ קידבוט־םױ־תבש ןײז ,דגב ןםירעצ רעדנא
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 ־גוא ךײלג ,שרדמ־תיב ןטסארפ םעניא ךיז טכײלשעגגײרא

 ,טםוװעג טשינ רע טאה תוא תרוצ ןײק .ןוױוא ןסיורג ןרעט

 ןענעז ןדײ יװ טרעהעגסיוא הגװכ סיורג טימ רע טאה

 .תבש־לבקמ

 ןיא ןײרא קירוצ קיציא זיא ,קעװא ראנ זיא תבש רעד יװ

 ןקיציא ןלעטשראפ טנעקעג טשינ ךיז טאה רענײק .ןאפשעג

 שירפ טימ ןדײ ןגראזאב סאד .טלאטשעג רעדנא ןא ןיא

 .שדוקה תכאלמ א ןעװעג םיא ײב זיא ,רעסאװ־קילאװק

 ןפיט ןיא ןעקניזראפ ךאנ זיא לטעטש עצנאג סאד .ןעניגאב

 ־ײלעגסיוא ןםיורג ןיא ךיז ןזײװאב םאװ עטשרע יד .ףאלש

 ןצענעג םאװ ,״סעשזאקשזאראד״ יד רענײז ,קראמ ןטקיד

 טניה .טכאנ רענעפאלשרעד־טשינ א בילוצ לוק ןכױה ןפיוא

 ׳זײפש ןכוז .ךיז ןעײרד םעזאק .טזגורבעגנא־בלאה ךרוד ןפיול

 .ןענעפע ךיז ןלאז ןעמארק־זײפש יד דלודעגמוא טימ ןטראװ

 יקםײגוב עװיעשט
 יקםײגוב לדנעמ ןופ רעטומ יד

 םאװ ,םינוק־ןגראמירפ ענעטעבעגמוא עטשרע יד ןענײז ײז

 ןגיוא ענדעשז טימ ןקוק ,סנירג טימ קעז יד וצ וצ ךיז ןפאכ

 טכאנ עצנאג א ךאנ ןסײבנא ןטשרע םעד ןפאכוצנײרא

 ♦ןטםאפ

 םעד רעביא ןכירק םאװ ,עטשרע יד ןופ זיא קיציא

 טרעטנענרעד ״לװיטש עםיורג ענײז טפעלש ,קראמ ןטריקורב

 טגעװאב ,ןענאק ענײז רעטנוא טלעטש ,פמולפ םעד וצ ךיז

 טעשטיװק םאװ ,טנאה־פמולפ ענרעזײא יד פארא ןוא ףיורא

 ־עלאב יד ףיוא טקעװ ןענאק יד ןופ ןפאלק םאד .רעטנוא

 .םיטאב

 ערעדנא יד טימ גירק א םיוא טכערב לאמנײא טשינ

 ןופ ןפוטשפא דלאװעג טימ םיא ןליװ םאװ ,סרעגערטרעסאװ

 םעד רעבא זיא יױו •עטשרע יד ןײז ןליװ ײז .פמולפ רעד

 ...ןקיציא טימ ךיז טעפעשטראפ םאװ

 קיציא רעבא טמוקאב חםפ וצ טמוק םע זא .ראי ץנאג א יוזא

 ־גנילירפ עדלימ סאד .ןעזסיוא ןרעדגא ץנאג א רעגערטרעסאװ

 טגאיראפ ןוא םינפ יור ,טראה ץיז םיוא לסיבא טעלג לטניװ

 .רעקידרעפאה ךיז טליפ רע .טײקערונאפ ןײז םיא ןופ

 םעד .ןאטעגפא םיא ןופ טרעװ טפאשטכענק יד .רעכעלײרפ

 ןיא רעםאװ ןגארט ראי ץנאג א טגעלפ רע ןכלעװ ןיא ,ךוליה

 םיוא רע טײב ,ןעײרעקעב יד ןיא ןוא רעזײה עקידצמח יד

 ןבאשעגפא ״םעםאנ״ יד .רעדײלק עראלק ענעשאװעג ףיוא

 עקידגעקנאלב עײנ טימ ןעזראפ ןענאק יד ,טקיגײרעגפא ןוא

 עקשירק ןײק הלילח ײז ןיא לאז סע גנוטכא רע טיג ,ןפײר

 ןהכ א יװ ץמח ןראפ ךיז טיה רע .ןלאפנײרא טשינ ץמח

 לאז םע שממ טרעטיצ רע .טרא ןקידאמט ןײרמוא ןא ראפ

 טימ טגאלש םיא ןופ .לושכמ ןײק ןעשעג טשינ םיא טימ

 ,ץלאטש טימ טירט ענײז טלעטש רע ״דרהט ןוא השודק

 ףיוא ןגיל ״םעםאנ״ יד .ןגיובעג טשינ רעמ זיא ןקור ןײז

 .טסאל רעײז טליפעג טשינ טלאװ רע יװ ײרפ ןעלםקא ענײז

 וצ ,טאטש ןיא ןשטנעמ יד טלאמאד ךיז ןעיצאב שרעדגא

 טשינ םיא ףיוא ךיז ראי ץנאג א ןבאה עכלעװ ,ןקיציא

 .געװ םעד פא ןקיציא ןעמ טערט חספ ברע .טקוקעגמוא

 ענײז טימ בוטש א ןופ לעװש רעד ףיוא ךיז טזײװאב רע ןעװ

 םיא ראפ ןעמ טכאמ ,״סעםאנ״ עטרעײשעגפא ןוא ןענאק עײנ

 טקורעגפא ןרעװ ןכאז עטרשכעג־טשינ עלא ןוא ,עראװ א

 .תומא ׳ד ענײז ןופ

 טימ רעגערטרעםאװ רעקידלפש א טשינ רעמ זיא קיציא

 ,דיומטםניד עדעי ןוא סיורג ןוא ןײלק ,רענײא רעדעי ןכלעװ

 .ןױבא םורי תופשאמ יװ ךעלרעפנײשאב טעז׳מ .ןפאש ךיז ןעק

 .םקוװ רעקירעדינ ןײז ןופ רעכעה פעק ליפ טימ טרעװ קיציא

 א ןופ ןעמאנ ןקידעכאװ ןטםארפ םײב ןפור וצ םיא רעװש

 * ץרא־ךרד טימ ןפור טושפ םיא ךיז טליװ סע .ראי ץנאג

 ...קיציא יבר —



 םידמלמ ענײמ / ו*מײנ המלש
 (ןג־תמר)

 רעטײװ ןײמ ןופ ןרעניארעד ןוא ןטכארטראפ ךיז םענ׳כ ןעװ

 לקניװ ןגראבראפ א ןיא ץעגרע ףיוא ײז ןכיוט ׳טײהדניק

 עירעלאג רעקיבראפבײר ,רעקידעבעל א ןיא ןורכז ןײמ ןופ

 טלעװ רעד טימ ןבאה סאװ ,ןדײ עקידמימש־תארי עכעלרע ןופ

 ןופ ןצנאגניא טעמכ ןאטעגםיוא .ןאט וצ טאהעג םאװ קינײװ

 רעײז ןעװעג ײז ןענעז ,םינינע עקיד׳הזה םלוע ןוא תױמשג

 ...םינױלעה תומלוע יד ןיא סרעײגנײא עטפא

 דײ א ,קעזארמאי קחצי דמלמ־יקדרד רעטשרע ןײמ זיא טא

 ,עלערעפ רעטכאט א רע טאה טאהעג ,ןגברד אברוצ ןײק טשינ

 ןעװעג טשינ זיא׳ס זא ,קחדה תעשב סאװ ׳קאזאק א דיומ א

 ןטימ שיט םײב טצעועגקעװא יךיז יז טאה ,סרעפלעהאב גונעג

 רימ ןבאה ארומ ןוא .רעדניק יד טימ טלענקעג ןוא לצלעהטײט

 רעדא שטאפ ריא לײװ ,ןיבר ןראפ יװ רעמ טאהעג ריא ראפ

 .םינפ ןפיוא ןכײצ־ןיק א יװ ןענאטשעג גנאל־ןכאװ זיא פינק

 ןיא טניװועג ךיוא טאה םאװ ,דמלמ־יקדרד א ךאנ קנעדעג׳כ

 באה׳כ שטאכ .ןפורעג םיא ןעמ טאה רעזײל־םײח — סאג־לוש

 רעד זיא םיא ײב זא ךיא קנעדעג ,טנרעלעג טשינ םיא ײב

 ״םזינרעדאמ״ רעד סאװ ןיא .רענרעדאמ לסיב א ןזעװעג רדח

 טײװ טשינ .גאט ןקיטנײה ןזיב טשינ ךיא םײװ ןענאטשאב זיא

 ןיילק א ׳קעציא רעלעג רעד טניוװעג טאה ןרעזײל־םײח ןופ

 א טימ ׳דראב רעלעג רעטאװנטלאק א טימ לדײ קידכעלײק

 ךיז רע טאה ׳ןידה אמלעמ אלש ןגיוא עטערומשזראפ ראפ

 ־ותח רעדמערפ א ףיוא ןתוחמ א יװ טלעװ רעד ףיוא טליפעג

 םירה רקוע רעסיורג ןײק .דמלמ־ארמג א רע זיא ןעװעג .הנ

 רע טאה ״והילא יולג״ ראנ ׳ןעװעג טשינ רע זיא ןענרעל ןיא

 ...טאהעג

 ׳קידנסיװ טשינ רעיופ א ? היה ךכ היהש השעמ — ? יװא יװ

 פוצ טכאנײב טעפש ןראפוצ ןעמוקעג זיא ׳חספ זיא׳ם זא

 רעד סאװ זיוה ןבלעז םניא טניוװעג טאה סאװ ׳רעדײנש

 ןעװעג העוט ךיז רע טאה ,ץלעפ א ןעמענפא ,קעציא רעלעג

 בוצ ןײרא רע זיא ךתמח ךופש וצ טקנופ קידנעמוקנא ןוא

 ־עזרעד .רעדײנש רעד טניוװ אד זא קידנענײמ ׳קעציא ןלעג

 ךײלג םיא קעציא רעלעג רעד טאה ׳רעיופ םעד קידנע

 פעד קידנפאכנא ןוא רערעדנא רעד ךאנ הםוכ ןײא טגנאלרעד

 םיא טימ ןצנאט ןעמונעג רע טאה טנעה יד ײב רעיופ

 טיג ...םיוא ךיז טיג יבשתה והילא ׳ר׳, * םימחר ךיז קידנטעב

 ךיז טיג ׳ןעװעג הכוז אי ןיוש באה׳כ זא ישיבר ...סיוא ךיז

 ־שעלפ עלא זא ׳ךאנרעד קידנעעזרעד רעיופ רעד ...״םיוא ןיוש

 לסיב שביה א ןיוש קידנעײז ןוא קידײל ןיוש ןענעז ךעל

 טנעה ענײז ןופ ןםירעגםיורא ךעלדנע ךיז טאה ׳ןיפוליגב

 • עינארעיפ יטלושז עינמעדא שעצכ אצ״ :ןעײרש ןביוהעגנא ןוא

 ןא״ײנ המלש

 ןקראטש א טימ ןוא — ״?װערקאשפ ,ךושזאק יומ עישזדג

 רעד ןעװ .גנוניוװ םקעציא ןלעג םעד טזאלראפ ריט ןיא ץעז

 רע טאה ׳רעדײנש ןײז ןענופעגסיוא ךעלדנע טאה רעיופ

 םעד טמיורעגפארא לענש טאה׳מ יװ טקרעמאנ קידנעמוקנײרא

 ־ניװראפ קראטש א .(ךסנ ןײ ןופ ששח ןבילוצ) שיט ןופ ןײװ

 ןעװ םאװראפ״ :רעדײנש םעד טגערפעג רע טאה רעטרעד

 ךימ רע טאה ,ןכש ןלעג ןײד וצ ןײרא תועט יפ לע ןיב׳כ

 טימ טצנאטעג ןוא ןײװ ךעלזעלג ךס א טימ ןעװעג דבכמ

 ...״? רימ ןופ ןײװ םעד טסטלאהאב וד ןוא ׳רימ

 ־עג לטעטש עצנאג םאד ׳ךיז טײטשראפ ,טאה םנגראמוצ

 .״והילא יוליג״ םקעציא ןלעג םענופ ןעגנולק

 א ,״יפשעינ״ לריאמ דמלמ־י״שר־שמוח ןײמ זיא טא

 ןײז ןגעװ בגא .רעטמולחראפ ןוא רענעפאלשראפ קידנעטש

 טימ לאמא קידנראפ טאה רע זא ׳טלײצרעד ןעמ טאה ןעמאנוצ

 קידנרילארטנאק רעטקודנאק רעד .טלמירדעגנײא ןאב רעד

 ,עינאפ״ :ןעלםײרט ןעמונעג ןעלריאמ טאה ןטעליב יד

 ןראפעג זיא ןעלריאמ טימ ןעמאזוצ ״!עשארפ טעליב !יפשעינ

 יד ןעװעג םםרפמ רעטעפש טאה רע ןוא רעקינלעימכ א ךאנ

 ןפורעג םיא ןעמ טאה ןא ןאד ןופ ןוא ,קינלעימכ ןיא עטכישעג

 .״יפשעינ״

 ,רעמיצ ןײא ןיא םידמלמ בור׳יס יװי רע טאה טניוװעג

 ןוא רעמיצ־ףאלש ,ךוק ,רעמיצ־סע םלא טנידעג טאה םאװ

 ־טײצ ןופ ןוא, םירימלת יד טימ ןלענק םוצ רדח םלא ךיוא

 ־ראפ ןפיוק טנאקעג טאה ןעמ וװ ,טײלק םלא ךיוא טײצ־וצ

 ײם רעמוז ײס זא ,טנאסערעטניא .ךלמה דיכ לביצ עטליופ

 קעז יד ןיא לביצ יד ןסקאװעג ןעלריאמ ײב ןבאה רעטניװ

 :מיכלמ ינדעמ טכאמעג לביצ יד ןופ טאה ןיציבר יד ןוא

 הדועם חונק ףיוא ןוא לביצ עזײפשכאנ ,לביצ — עױיפשראפ

 ,לביצ רעטיול ןופ טלעװ א — רוציקב .לביצ לאמא רעדיװ

 סאװ ,לביצ עליופ ראנ ןעזעג רימ ןבאה םולח ןיא וליפא

 עטעטאלראפ עטלא ןיא ראנ רעדלעפ ףיוא טשינ — ןםקאװ

 ...קעז

 ראג א ןעװעג רע זיא תוחור ןוא םידש ןופ טלעװ רעד ןיא

 טימ רע טאה — רעדניק עשזטקנעדעג״ .החמומ רעסיורג

 ןוא טנװאד רעדא טנרעל רענײא ןעװ זא — טלענקעג זדנוא

 ןופ טרעװ ,ו״ח טראװ א טלעפראפ רעדא רעביא טרעפיה רע
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 םילבחמ ןוא םידש יד ןוא לבחמ א ׳דש א טראװי ןדעי א

 וצ ןעײרש ןוא ןרעמאי ןוא ןטפולרעד ןיא םורא ויז ןגארט

 ײז ןענעז רעטרעװ עטלעפראפ ענײז ןופ םאװ ,ןשטנעמ םעד

 זנוא וטסאה סאװראפ ׳לארשי רכוע ׳עשר :ןראװעג ןפאשאב

 טאה סאװ שטנעמ א ןעװ ןוא ...ריד וצ ײװ ײװ ׳טלעפראפ

 .טבראטש רעטרעװ רעטנזיוט ךם א טלעפראפ ןבעל ןײז ןיא

 םיא ןענעז ןוא הלבח יכאלמ רעטנזיוט ןגעקטנא םיא ןעמוק

 םיא ןפאכ ןוא רעטכעלעג ןשידש רעײז טימ םיגפ לבקמ

 ןסײר ןוא ןטײװצ םוצ רענײא םיא ןרעדײלש ןוא רעטנוא

 לכראכעג רעקירעזײה א ןוא .ףוג ןקידניז ןײז ןופ רעקיטש

 רעזלעה עקידנענײװ ןוא עקידנכאל עקידמידש רעטנזיוט ןופ

 סאװראפ ׳לארשי רכוע ׳עשופ ׳עשר וד :ןפור ןוא ןעמורב

 ־ײלש ןעמ ןוא !ריד וצ זיא יױו ײװ ? טלעפראפ זנוא וטסאה

 ןוא גנאל ןטײצ ׳טנאה וצ טגאה ןופ לאמא רעדיװ םיא טרעד

 ...״םונהיג ןיא ור ןײז ךעלדנע טניפעג רע זיב ׳תופוקת

 טלעטשעגראפ ךיז טימ טאה ׳םריקי השמ דמלמ־ארמג ןײמ

 א ׳ןראי עלעטימ יד ןיא דײ א ׳פיט ןשיטאפמים רעײז א

 קידנכאל ךעליירפ ןוא לכײב שיריבג א טימ רעקיםקוװלטימ

 רעטמעקעצ־ןיטאש א ןיא טמארעגנײא ןעװעג זיא סאװ ׳םינפ

 יװ ןבאה םאװ ׳ןגיוא עקידנעלכײמש עגולק ראפ א .דראב

 ביל רעײז טאה רע .טלעװ א ךיוא זיא הזה םלוע ־טגאזעג

 טוג רעטעדײלקעג־ןײר רעטאז א קידנעטש .טלעװ יד טאהעג

 יװ .לסיבא ךיז ןעלגראג וצ טאהעג ביל רע טאה ׳רעטורעגםױא

 םוצ טײקכאװש א טאהעג רע טאה ריקי ינב עקירעביא יד

 ללה א ״טגײלעגקעװא״ שרדמ תיב ןיא טאה רע ןעװ ןוא .דומע

 טליפעג ךיז רע טאה ׳גאט ןקידשדוח־שאר א ןיא ףסומ א ןוא

 ךיז רע טאה קידנעמוקמײהא רעטעפש .למיה ןטנביז ןיא

 ׳טגאזעג םלוע רעד טאה םאװ ׳וג :םידימלת יד ײב טגערפעג

 ...? אה

 טשינ רדח ןײז ןופ ןענעז םימכח ידימלת עסיורג ןײק

 ןלײצרעד וצ טאהעג ביל רעמ ךיוא טאה ןײלא רע .םיורא

 ןופ ןוא ״רשיה רפם״ ןופ תודגא ןוא תױשעמ ענעדישראפ

 םי ןיא ןפיטראפ וצ ךיז יװ םירפם ערעדנא ענעדישראפ

 ףיוא ןגארטוצמורא ךיז טאהעג ביל רעײז טאה רע .דומלתה

 טצונעגסיוא ײברעד ןוא רעדניק ענײלק יד טימ טנעה יד

 סאד קידנביוהפיוא .ןעלגראג וצ ךיז לםיבא טײהנגעלעג יד

 טאה רעװ״ :ןעגנוזעצ ךיז רע טאה ׳טנאה ןײא טימ ךיוה דניק

 ןיגינ רעד .״? טעקצאפעג ךיד טאה רעװ ןוא טעקצארעג ךיד

 .ןענײװעצ ךיז טגעלפ דניק םאד זיב ןגיוצעג יוזא ךיז טאה

 ־נרעװ ראנ .אצמנב ןעװעג טשינ רדח ןיא זיא קישטנאק ןײק

 ךאז עדעי א טאה םידימלת יד ןופ ןעמעװ ףיוא םעכ ןיא קיד

 לקמ סלא טנידעג טנאה ןײז רעטנוא ןענופעג ךיז טאה סאװ

 •טיורב לקיטש א ׳לרודס א ןיד טנאקעג טאה׳ס .םילבוח

 .פאק םדימלת ןפיוא ןגיולפעג ךײלג זיא ץלא סאד .לכיק א

 ...טריםאפ ןטלעז רעבא טאה סאד

 ,ןורכז ןײמ ןיא טצירקעגנײא זיא רענײא רעדעי יװ רעמ

 רעד זיא ׳בגא) ןקז דמלמ םישרפמ ןוא תופסות־ארמג ןיימ

 רע ןעװ ׳ןראװעג ןבעגעגוצ םיא רעטעפש טשרע ןקז ןעמאנ

 .םימי תוכירא וצ הלוגס םלא ׳ןעװעג קנארק טסנרע רעײז זיא

 א דײ א ,(טסוװעג טשינ רימ ןבאה ןעמאנ ןקידרעירפ ןײז

 תוחוכ ענעגײא טימ .טראװ ןופ ןיז ןרעסעב ןיא םכח דימלת

 טגעװאב ךיז ײרפ ןוא טכײל ׳תודמול זיא הגרדמ א טכײרגרעד

 תיגהו םעד ןעװעג םײקמ תמאב טאה רע .דומלתה םי ןיא

 ,םידימלת יד טימ טנרעלעג טשינ רע טאה .הלילו םמוי וב

 טנרעלעג ךיוא רימ ןבאה םיא ײב .ךיז ראפ טנרעלעג רע טאה

 •ןענרעל ןיא הכרדה עתמא יד ץוחמ ׳ןובשח ןוא ןבײרש

 ־רעבליז למײח טימ ךיא ןיב תבש ןםיװעג א :קנעדעג׳כ

 ׳ר אתמד בר םײב ןרעהראפ םוצ ןראװעג טקישעג גרעב

 ,טקידנעעג ןבאה רימ יװ םעךכאנ .ל״ז ןאמלים קחצי םהרבא

 טיג״ :טגאועג ןוא לקעב ןיא פינק א ןבעגעג זגוא רע טאה

 ךיוא זיא רע ״'םתשרד הפי ׳חוכ רשײ א ןע׳נקז רעביא

 ןופ .םידימלת יד ףיוא העפשה־לעב רעסיורג א ןזעװעג

 טימ סעומש א ןיא טזאלעגנײרא ךיז רע טאה טײצ וצ טײצ

 ײז ןוא ןענרעל ןיא טנכײצעגםיוא ךיז ןבאה סאװ ׳םידימלת

 ןקידנע ןלעװ ײז ןעװ ןאט וצ ןעקנעד ײז סאװ טרעהעגסיוא

 ךיז ןוא ןענרעל וצ רעטיױו ןטארעג ײז טאה רע .םיא ײב

 תונבר ףיוא הכימם :רמוא הוה .תילכת א וצ ןגאלשרעד

 ,זיא טכײרגרעד ןורכז ןײמ טײװ יװ ףיוא .הטיחש שטאכ רעדא

 ןופ םיורא טשינ טחוש רעדא בר ןײא ןײק ׳ןרעיודאב םוצ

 ...רדח ןײז

 ןעװ ׳ןגיוא ענײמ ראפ דליב סאד טײטש ךאנ קידעבעל יװ

 ־עגעזעג ךיז ןקז ׳ר דמלמ־ארמג ןײמ וצ ןעגנאגעגנײרא ןיב׳כ

 וצ ןוא טנאה יד ןבעגעג רימ טאה רע .ןראפפא ןײמ ראפ ןענ

 ימראה ןבל ןעװ השרפ יד טסקנעדעג ׳המלש״ :טגאזעג רימ

 תרוכ רעהכאנ ןבאה ײז ןעװ ןוא ןבקעי טגאיעגכאנ טאה

 םיא קידנזײװנא ןע׳נבל וצ טגאזעג בקעי טאה ןעװעג־תירב

 ׳ה :ריד וצ גאז ךיא ןוא ,״דע לג״ רענײטש עפוק רעד ףיוא

 ןשידײ ןופ ןרעקפא טשינ טםעװ וד זא תודע ןא זיא טאג ׳דע

 .״געװ

 תוקחד ןיא טבעלעג ,ןדײ עקידבוטמױ־תבש ׳עקידתומימת

 ־םלוע םוצ טײרגעגוצ ךיז ןוא רודזורפ ןקידהזה־םלוע ןיא

 .ןילקרט ןקידאבה



 ןיז ענײז טימ בצק עקצרעה / יזיצירראג װשרג
 (כיבא־לת)

 ענעדײשראפ עיזאטנאפ ןײמ טצײרעג ןבאה ןא זײװדגיק ןופ

 ןגעװ — לטעטש רעזדנוא ןיא ״עקראטש״ ןגעװ תױשעמ

 רעד ןיא ןעײפש״ טזאלעג טשינ ךיז ןבאה סאװ םירוביג

 ךיא םאװ ,תױשעמ יד ןופ לײט א .טרעפטנעעג ןוא ״עשאק

 ןעגנערבסיורא אד ךיא ליװ ,רעטאפ ןײמ ןופ טרעהעג באה

 .ריפאפ ןפױא

 יד ןופ םירוחב יד ןבאה ,גאט־רעטניװ א ןיא ,לאמ ןײא

 ״װיזירפ״ םוצ ןלעטש וצ טײרגעג ךיז ךעלטעטש עקידתונכש

 קידנעטש זיא ״וױזירפ״ םוצ ךיז ןלעטש אזא .קםוב ןיא

 םירוחב עשידײ יד .תורצ עסיורג טימ ןדנובראפ ןעװעג

 (קעראט) םעקצרעה ריאמ
 ״םירוביג״ רעקינלעימכ יד ןופ

 ־ולבעצ ןוא עגעגאלשעצ ןעמוקקירוצ טראד ןופ ןגעלפ

 ךיוא ײז ןענעז לאמ ליפ .םיצאקש עשיליופ ךרוד עטקיט

 רעװש ןענעז עכלעװ ,ןרעלעפ עשיזיפ טימ ןעמוקעגקירוצ

 הריזג א ראפ ןטלאהעג סאד טאה׳מ .ןלײהוצסיוא ןעװעג

 .ןאט טשינ טשינראג ןעק׳מ רעכלעװ וצ ,םימשה ןמ

 טאה ״וױזירפ״ םוצ ןעװ ראי םאד ןעװעג זיא שרעדנא

 דחפ רעד .היעשי ןוז סבצק עקצרעה ןלעטש ךיז טפראדעג

 ןענעז עלא ןוא ,םירוחב ערעדנא יד ײב ךיוא קעװא זיא

 .פעלק טימ ןרעפטנע וצ פעלק ףיוא טײרג ןעװעג

 היעשי טאה גאט ןטמיטשאב םעד ראפ טנוןא םעד ןיא

 :טגאזעג ײז וצ ןוא םירוחב עלא ןפורעגנעמאזוצ

 רענײק זא ,ךײא ךיא גאז ,קסוב ןײק רימ ןראם ןגראמ —

 ןלעװ עכלעװ םיצאקש יד ןרעפטנע ןוא ןבאה־ארומ טשינ לאז

 ךיא לעװ ,ןפיולטנא ךײא ןופ רעצימע טעװ .ןלאפאב זדנוא

 יװ ןײז־קםפ םײקמ םיא ןוא ןקאהרעטנוא םיפ יד םיא

 .ןײז וצ ףראדאב׳ס

 ןײק קידנראפ ,םירוחב יד ןופ רעדעי טאה םנגראמוצ

 ןוא ןטנעמוקאד עקיטיונ יד ראנ טשינ ןעמונעגטימ קסוב

 ןוא םנױיא רעקיטש — ״םילכ״ ךיוא ראנ ,ךרדל הדיצ

 רעפרעד עקידתונכש יד רעביא טרישראמ ןבאה ײז .סנקעטש

 .ץיםש רעד ןיא םעקצרעה היעשי טימ ׳דחפ ןא

 םיצאקש עדנאב א טנגעגאב ײז ןבאה קםוב ןײק ןעמוקעגנא

 ןײז טעװ׳ס ,ןעמוק םעדישז יד״ :ןפורסיוא־טאפש טימ

 וצ ראי םעדעי יװ ןביוהעגנא ײז ןבאה דלאב ןוא ״!ךעלײרפ

 רעײז ןעװעג רעבא זיא םיורג .ןדײ יד ןגאלש ןוא ןעלדיז

 ךײלג ײז ןבאה םירוחב עשידײ יד ןעװ ,גנושאררעביא

 יד טפאלקעגנא טוג ײז ןופ עכעלטע ןוא ,טרעפטנעעגקירוצ

 ,עדנאב עטײװצ א ןעמוקעגנא זיא לאמ א טימ .רענײב

 טאה םעקצרעה היעשי .סנזײא ןוא סגקעטש טימ טנפאװאב

 רעד רעטניה ןופ ןעמונעגםיורא ןוא ײז ףיוא טראװעג יװ

 ־עגנא ןוא ןזײא ןא טימ טליפעגנא ,ימוג עגנאל א עטאפאק

 ןאמ 50 א ןוא ,םקניל ןוא םטכער ףיוא ״ןדײנש״ וצ ןביוה

 .ענעגאלשעצ ןוא עטקיטולבעצ טגײלעגקעװא ײז ןופ

 טשינ רעמ םעמאמ עשידײ יד ןבאה ןא טלאמעד ןופ

 ןענעז ײז ןעװ ,רעדניק ערעײז ןופ לרוג ןראפ טרעטיצעג

 יד ןבאה ןא טלאמעד ןופ .״וױזירפ״ םוצ קםוב ןײק קעװא

 ןבעג ןענעק ןדײ ךיוא זא ,טסוװעג םענאגילוכ עשיליופ

 •פעלק

 טימ דײ א ,רובג א דײ א ןעװעג זיא ןײלא בצק עקצרעה

 יװ ןבאה ןראי יד .לדרעב ץרוק א.ןוא ףוג ןוױםאמ ןטםעפ א

 טאה הרובג ןיױ ןוא ,םיא ףיוא טאהעג טשינ הטילש ןײק

 טשינ לאמנײק טאה רע .רעטלע ןפיט ןזיב ןטיהעגפיוא רע

 א ראפ טאהעג־ארומ טשיג ךיוא ןוא דחפ ןײק ןופ טסוװעג

 .םײוג טימ קראמ ןלופ

 ענײז ןעװעג ךיוא ןענעז יוזא — עטאט רעד יװ יוגעג ןוא

 לטעטש םאד עכלעװ ראפ ׳ןעגנוי עטגוזעג ,עקראטש — ןיז

 .טרעטיצעג טאה

 ןוא עמערא עלא ראפ םערדא ןא ןעװעג זיא זיוה ןײז

 ןטכעלש א ןופ ןטילעג רעצימע טאה .לטעטש ןופ עטלװעאב

 טאה ,ףליה טפראדעג המותי עמערא ןא טאה ,סאבעלאב

 םיא ןוא ןײלא ״רבד לעב״ םעד ךיז וצ ןדאלעגנײא עקצרעה

 ןקידרשױ א ףיוא ןינע םעד ןקידײלרעד וצ ןימרעט א ןבעגעג

 טגלאפעג טשינ טאה םאװ ׳םעד ןעװעג זיא ײװ ןוא ךא .ןפוא

 ןיא טשינ ןזײװאב טראטעג טשינ ךיז טאה רע .ןעקצרעה

 ףום לכ ףום ןוא ,ןענעװאד םוצ לוש ןיא טשינ ןוא םאג

 .ףארטש ןײז ןעמוקאב
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 טימ עקצרעה זא ׳טשיג קנעדעג ךיא — טנאסערעטניא ןוא

 .עכאװש וצ ןפעשט זיא טשינ ןעװ ךיז ןל,אז םינב ענייז

 ,רובג א גנײ א — ריאמ ,לשמל ,םינב םעקצרעה ןופ רעגײא

 טרעטיצעג ןבאה טאטש ןיא ןטגאיצילאפ עלא ןכלעװ ראפ

 א ךרוד ןראװעג טקידײלאב קראטש לאמא זיא ,תװמ תמיא

 טזאלעגפארא ךיוא םיא ףוסל ןוא טלדיזעג םיא טאה יז .לדײמ

 .טריגאער טשינ טאה ריאמ .םינפ ןיא שטאפ א

 םלא םיא קנעדעג ךיא .סעקצרעה ריאמ ןעװעג רע זיא אזא

 ענײלק טימ גנױ רעכיוה א ,ףוג־לעב א ,רוחב רעקירעי 20

 ךאנ טימ ,רע יוזא יװ ׳השעמ יד קנעדעג ךיא .ןגיוא עטוג

 ןטידנאב ײװצ סנגעװרעטנוא טפאכעג ןבאה רעדורב ןרעגנױ א

 .ןײרא טאטש ןיא טגנערבעג ײז ןוא

 רעדורב ןרעגנױ ןײז טימ ריאמ :אזא ןעװעג זיא השעמ יד

 תומהב ןפיוקנײא קעװא גאטראפ א םענײא ןיא ןענעז לװלעװ

 ןראװעג ןלאפאב םעצולפ ײז ןענעז געװ ןפיוא .ףראד ןיא

 טגנאלראפ ןבאה עכלעװ ,ןטידנאב עטנפאװאב יױוצ ךרוד

 טשרמולכ ןביוהעגנא ךיז ןבאה רעדורב ןײז טימ ריאמ .טלעג

 א טימ .עמוס רעד ןגעװ ןעלדנאהרעטנוא ןוא םימחר ןטעב

 טנאה ערעװש ןײז פארא זאל א ןבעגעג ריאמ טאה לאמ

 ןצנאגניא םיא ןוא ןטידנאב יד ןופ םענײא ןופ פאק ןרעביא

 .רעװלאװער םעד טזאלעגםיורא. טאה רענעי זא ,טשימעצ

 .ןטײװצ ןפיוא ןפראװעג ךיז לװלעװ טאה טנעמאמ ןבלעז ןיא

 .ןײרא טאטש ןיא טגנערבעג ןוא ןדנובעג ןטידנאב יד ןבאה ײז

 ןעװעג זיא׳ם םעראװ ,טרעדנוװעג טשינ ךיז טאה רענײק

 .ןיז םעקצרעה ראפ ךעלריטאנ ץנאג

 יװ רעמ טקריװעג רימ ףיוא ןבאה תױשעמ עכלעזא

 רבח א טימ טריצאפש באה׳כ ןעװ ,לאמ ןײא ןוא .ךעלכיב

 ,םיצאקש ןלאפאב זדנוא ןענעז׳ם ןוא געװ רעװאלדיש ןפיוא

 ,טלדנאהעג סעקצרעה ריאמ טלאװ יװ טכארטעג ךיז ךיא באה

 .פעלק ערעײז ףיוא טרעפטנעעג ךײלג באה ךיא ןוא

 ןיא ןעװ ׳ראי 15 ןופ לגנײ א ןעװעג ןיב׳כ :ךיז ןאמרעד׳כ

 ׳ןדײ ףיוא ןעמארגאפ ןגעװ תועידי ןעמוקעגנא ןענעז לטעטש

 םארגאפ א ףיוא ךיז ןעמ טכיר קינלעימכ ןיא ךיוא זא ןוא

 יװ סאג ןיא ןעגנאגעגמורא ןענעז ןשטנעמ .גאט־קראמ ןיא

 רעבא באה ךיא .טשרעהאב ןעמעלא טאה דחפ .סנטאש

 ןענרעלנא ןלעװ ײז זא ,ןיז־ענײז ןוא ןעקצרעה ןיא טבײלגעג

 .םעקישטמארגאפ יד

 םיא ןבעגעג״ ,עטסאראטס םוצ קעװא ןענעז םיםנרפ יד

 א ןקיש וצ טגאזעגוצ טאה רענעי ןוא ״ןײרא טנאה רעד ןיא

 ןבאה ירפ רעד ןיא קיטשרענאד .גנוקראטשראפ עשיאײצילאפ

 רעפרעד עקידתונכש יד ןופ ןעמארטש וצ ןביוהעגנא עקאט

 ןוא ןענעגרה וצ ידכ — קעז ןוא קעה ,םנקעטש טימ םייוג

 זיולב .ןביטש יד ןיא ןםאלשעגפא ךיז ןבאה ןשטנעמ .ןביור

 ײז .ןטלאהאב טשינ ךיז ןבאה ןיז ענײז טימ בצק עקצרעה

 .םישובלמ עשיױג ןיא ןאטעגרעביא סאג רעד ןיא םיורא ןענעז

 םע םאװ ןיא ,טכאמעג םאד ןבאה ײז יוזאיװ טשינ םײװ ךיא

 רעטנזיוט יד ראנ — ״עיגעטארטס״ רעײז ןענאטשאב זיא

 עקידײל טימ ןפיולטנא טזומעג ןבאה סעקישטמארגאפ

 -טנעה

 עקצרעה יװ טניוװעגײב ןײלא ךיא באה רעטעפש ראי א

 סאד .סעקישטמארגאפ יד ןעװעג קםפ־םײקמ ןבאה ןיז םבצק

 ןענעז ןטורקער עשיליופ .תבש א. םענײא ןיא ןעװעג זיא

 ןיא ןײגליוװ ןזאל טלאװעג ךיז ןוא וױזירפ ןופ ןראפעגקירוצ

 טלמאזראפ ךיז ןבאה ײז ןופ טרעדנוה עכעלטע .קינלעימכ

 ־ראפ ףלע םורא ןעװעג זיא סאד .״עדוב רעטיור״ רעד ײב

 ־ײבראפ ןדעי .ןענעװאד םײב ןעװעג ןענעז ןדײ ןעװ גאטימ

 ײז .פעלק ראפ א ןבעגעג ןוא טעפעשטראפ ײז ןבאה רעײג

 ׳ןענעװאד ןופ ןײגקירוצ ןלאז ןדײ טראװעג םינפא ןבאה

 ןופ ןענאטשעג ןיב ךיא .טעברא־טפיוה יד ןבײהנא ײז ןלעװ

 ןעװעג ןוא רעטנעענ ןײגוצוצ טאהעג ארומ ,סנטיױו רעד

 ןענעז׳ם .ןדײנשפא רעטיב אד ןלעװ ײז זא ׳ךיז ײב רעכיז

 ןוא קראמ גאר ןופ ןוא טונימ קיצנאװצ־ןעצ א ײבראפ םיוק

 .סעקצרעה ריאמ טרעטנענרעד ךיז טאה ,םאג רעװעשטניפ

 ןטימ רעכיז ןוא קיאור ןעגנאגעג דימת יװ ךיז זיא רע

 ןעזעג ןעמ טאה םיא רעטניה ןוא ,פאק ןפיוא לטיה־טעפיציל

 זיא ןײלא עקצרעה .ן׳השמ ןוא ןלארשי ,ןעלװלעװ ,ןהיעשי

 טלאװעג ךיז טלאװ רע יװ ,סנטײװ רעד ןופ ןענאטשעג

 .םינב עגײז ףיוא ןזאלראפ ךיז ןעק רע יצ ןגײצרעביא

 .ןעגאמדירפ לבײל ןוא רעדײנש ףלאװ םײח ךיא עז רימ ךאנ

 יװ ׳ץלאטש טימ ײז ףיוא קוק ןוא ךיז רעטנענרעד ךיא

 קרעמאב טנעמאמ םעד ןיא .לעפאב א ףיוא טראװעג טלאװ׳כ

 וצ ךיז טרעטנענרעד םיקםראבמאס יד ןופ רענײא ױו ךיא

 םעפע םיא טרעלק ןוא קעװא םיא טפור ׳םעקצרעה ריאמ

 רע זא ׳ןענאטשראפ ךיא באה םורא טונימ ראפ א ןיא .ףיוא

 ענעי .סענאגילוכ יד וצ ןײגוצ לאז רע ,טגאזעג םיא טאה

 ןוא ןעײרעלדיז טימ ןלאפאב ךײלג ,ךיז טײטשראפ ,םיא ןענעז

 יד ןופ ,ןטײז עלא ןופ םיורא רעבא ןענעז םעצולפ .טאפש

 דבכמ ןביוהעגנא ןוא םירוחב עכעלטע ׳רעזײה עקידתונכש

 .פעלק טימ םיצאקש יד ןײז

 םאװ ,דליב םאד טריװרעסבא ןוא טנעאנ ןענאטשעג ןיב׳כ

 טריװרעםבא באה׳כ .ןסעגראפ טשינ לאמנײק לעװ ךיא

 ןענאטשעג זיא רע יװ ,סעקצרעה ריאמ ןופ גנוגעװאב עדעי

 ןכאנ ןאגילוכ ןײא פעלק ןבעגעג ןוא למעזעג םעד ןטימ ןיא

 יד ךיוא ,ןשימנײרא טוװרפעג ךיז טאה ײצילאפ יד .ןרעדנא

 ןקארשעגפא טשינ רעבא םיא ןבאה טפול רעד ןיא ןעײרעסיש

 ״עטעדנוװראם עפוק א ןראװעג זיא םענאגילוכ יד ןופ — זיב

 ידכ טריפעגפא ײז טאה׳מ .ףליה ךאג ןפורעג ןבאה עכלעװ

 םענאגילוכ יד ןבאה ףוס אזא .ףליה עטשרע ײז ןבעג וצ

 •קינלעימכ ןיא טאהעג

 ךיז ןיז עשידלעה ענײז טימ בצק עקצרעה טאה יוזא

 ןעמוקעגמוא ןענעז ײז יוזא יװ .ןורכז ןײמ ןיא טצירקעגנײא

 ךיא .טנאקאב טשינ רימ זיא עיצאפוקא רעשיצאנ רעד תעב

 ־רעביא ןבאה םאװ יד ײב טגערפעגכאנ ךיז םעד ןגעװ באה

 ךאז ןײא .ןעמוקאב טשינ ךיא באה הבושת ןײק ,טבעלעג

 ןריפ זאלפליה טזאלעג טשינ ךיז ןבאה ײז זא ,רעכיז ךיא ןיב

 רעײז ראפ זא ,ןלאפעג שידלעה ןענעז ײז זא ,הטיחש רעד וצ

 רעײט טזומעג רעכיז םינײלת עשטײד יד ןבאה ןבעל

 ...ןלאצאב
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 סעלאגעלאב יד

 (לטעטש ןופ ךעלדליב)

 רעטנוא טײג ןוז יד ןעװ ,טכאנראפ תבש ןקידרעמוז א ןיא

 אצױ תיזכ א ןסעפא ןכאנ ןװכתמ ךיז ןעגעז ןדײ עמורפ ןוא

 רעד ,סלאומש־לריאמ ךיז טאה ׳תודועס שולש טימ ןײז וצ

 ־וצפא בר םוצ ץיג טזאלעג ,הליפת־לעב םיארונ־םימי רעסײה

 סיורא זיא רע ראנ יװ .״אלכיה ינב״ ןעגניז ןוא הקזח ןײז ןטיה

 ןופ ץיגרע רע טאה ,קראמ ןפיוא ןעמוקעגנא ןוא בוטש ןופ

 זיא רע .רעדליפעג ןוא רעדורעג א טרעהרעד ךיוח קאטש א

 ןופ ןוא טענאװ ןופ ןקילב ענײז טימ טכוזעג ,ןבילבעג ןײטש

 ןפיוא קידנעײטש יוזא .תולוק יד ןעמוק סע בוטש םנעמעװ

 ־םיוא ךעלדײמ טימ ךעלגנױ יװ טריװרעסבא רע טאה טרא

 ־ראג השמ ןיא ןײרא ךיז ןזאל קידבוט־םױ־תבש טצופעג

 רע .ןײרא זיוה ,םעצראזאד־טאטש םענעזעװעג םעד ,סעקציל

 סאד זיא רשפא :טביולגעג טשינ ןגיוא ענעגײא יד טאה

 ןלאז ןדײ ןײז ןעק יװ לײװ זםיױג ןופ ״עינארבעז״ א ראג

 זהיםהרפב ץד תבש ללחמ

 ןעז ץא ןרעה ןליװ ײז ,ןשטנעמ ךאנ ןא ןעמוק לײװרעד

 ־לסאי ןעװ טשרע .ראפ טמוק אד סאװ ,החמש עסיורג יד

 ךיוא יצ טגערפ ןוא סלאומש לריאמ וצ ךיז טדנעװ סגילעז

 סלאומש־לריאמ טשרע טרעװ ,ןצנאט ןעמוקעג זיא רע

 ןסיורג ןײז ןעגנידראפ טאה יקצילראג השמ זא ,רעיוװעג

 ׳ךיוה רעד ןיא ןענעז סאװ יד ןוא ,לאז־ץנאט א ראפ ןאלאס

 טרעװ ס׳לאומש לריאמ .ןדײ ראנ םײוג ןײק טשינ ןענעז

 ןדיי םיגינמ ײװצ וװ ,בר םוצ לענש טפיול ןוא טכאקעגפיוא

 .תודועס־שולש וצ טײרגעג ןיוש ךיז ןבאה

 ןעק יװ — ,סלאומש לריאמ ךיז טײרשעצ — ,שטײט׳ס

 ,רעדניק עשידײ :טאטש ןיא תורקפה אזא ןזאלוצ בר רעד

 זןײז תבש-ללחמ היסהרפב ןלאז ,ןדײמ טימ ןגנײ

 סאװ טםוװעג טשינ ןבאה םלוע רעד ןוא בר רעד זא ןוא

 טמוק :ןושל ןתמא ןטימ םיורא טשרע לריאמ זיא ,רעװ ןוא

 ןיקצילראג ײב ראפ טמוק׳ס עקײלוה א ראפ םאװ ןעז ריא טעװ

 ,ךאנ רע ליװ ,יוג א זיא ןײלא רע םאװ גונעג טשינ .זיוה ןיא

 !םיױג ןרעװ לאז טאטש עצנאג יד זא

 טירש אראפ םאװ טהצעעג עלא ךיז ןבאה טרא ןפיוא ךײלג

 ־אפעג םיואכרוד איפא ןבאה עכנאמ ,ןרעװ ןעמונעגנא ןלאז׳ס

 א ןרעװ טגײלעג ןיקצילראג השמ ףיוא לאז סע זא ,טרעד

 רעצנאג רעד זא ,ןראװעג ןסאלשאב רעבא זיא םדוק .םרה

 רע ןײז ריהזמ םיא קעװא ךײלג ןלאז בר ןטימ ןעמאזוצ םלוע

 .לאז־ץנאט סיוא ןוא ״רדח״ סאד ןבײרטעצ לאז

 ־רעטנוא ראנ זיא׳ם רעװ טריזיליבאמ ײז ןבאה געװ ןפיוא

 ךיז טאה ,זיוה םעקצילראג השמ וצ ןעמוקעגנא .ןעמוקעג

 וצ טשינ ידכב ןרעדגא ןרעטניה רענײא ןטלאהאב רעדעי

 השמ טימ בר רעד ,״םעזובאל״ יד ןופ פעלק ןײק ןעמוקאב

 רעבא ךיז ןבאה עלעטאפ ריאמ ןוא ץלאה ל׳דוד ,שמש

 .ץיפש ןיא ןעגנאגעג ןוא טומ טימ ןעמונעגנא

 ןבאה ,ןאלאם־ץנאט םעד ןופ ןאקלאב ןפיוא סרעצנעט יד

 ןרעטנענרעד ײז יװ שארב בר ןטימ ןדײ יד טקרעמאב ךײלג

 ־םיוא ךײלג טאה לסאי־המלש .זיוה סעקצילראג השמ וצ ךיז

 רעמורפ רעד יװ ןעז ץיגפארא ןזומ רימ ,םירבח :ןפורעג

 וזנוא טנײמ׳מ זא ,ביולג ךיא ,ןעײג בר ןטימ םלוע

 ןעמורפ םעד ײז ןבאה ,טזאלעגפארא ךיז טאה הרבח ראנ יװ

 עוחמש .פערט יד ײב טנעאנ רעיוט ןיא ןפארטעגנא ןיוש םלוע

 םעד ןםילשוצפא םירבח ענײז ןליופאב ךײלג טאה ענבאװדעי

 .ץיג רעטיױו ןזאל טשינ ןוא געװ

 וצ זאד ריא טליװ סאװ :ךײלג ײז טגערפ לםאי־המלש

 יריא טײג ןעמעװ

 !בר םעד ךרודא טזאל :טרעפטנע םלאומש לריאמ

 .ךיז טײרשעצ עלעדרעב ןקיראה־יױוצ ןטימ עלאטאפ ריאמ

 !םעקינתבש־ללחמ !םיצקש ,ץרא ךרד

 רעסעב טײג ןוא רענײב יד רעםעב ךיז טיה :םולאד ריאמ

 ןבירעמ ןענעװאד

 ז ריא טײז עקראטש אראפ סאװ :םלטאמ יול

 טפאכ ,עקראטש אראפ םאװ ךיז טגערפ רע ראנ יװ ןוא

 ךײלג ךיז טזאל ןירעצנעט יד הקבר .עדיפראמ א ךײלג רע

 ןצנאט רימ ז ןעד רימ ןעוט םאװ ,ןבעל בר :טגאז ןוא בר םוצ

 טליװ ״טנײלא״ ריא ביוא ןוא ,לסיבא ןעגניז רימ ,לסיבא

 .ןצנאט זדנוא טימ ךיוא טעװ ריא ,טמוק עטיב ,ןײגפיורא

 יד זיא רעװ — ,םידיםה יד ןגאז — ,!אװא !אװא —

 .ןטײװצ םעד רענײא ײז ןגערפ — ז הפוצח

 רעד ףיוא טקוקעג ,ןענאטשעג טײצ עצנאג יד זיא בר רעד

 :טגאזעג ןוא טלקאשעג ךיז ,דרע

 ,םשה לוליח א ןוא תבשה לוליח ,תבשה־לוליח ,יוא ,יוא —

 ןיא •יוגה תקוח ךאד זיא םאד ,שאר יוליגב ןדײמ טימ ןעגנײ

 ,םאג ןופ ןשטנעמ טלמאזעגפיונוצ ךיז ןבאה טײצ רעבלעז רעד

 עזעיגילער — םידדצ יױוצ ןפאשעג דלאב ךיז ןבאה סע ןוא

 .עײרפ ןוא

 ךיז ןפראד רימ ,םירבח :ףמאק םוצ טפור לםאי־המלש
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 עטלא ןיא דנילב ןביולג םאװ ׳ןלאקירעלק יד ןופ ןזאל טשינ

 !ןפירגאב עשיראנ

 פאק םענעטלאהאב א טימ טײרש רעכאמ־רעגײז םירפא

 טשינ טעװ ריא — הנילב ןײלא טסיב וד :םלוע ןשיװצ

 !ןצנאט

 ןלעװ ׳טשינ טליװ ריא לײװ :הפצוח טימ טרעפטנע הקבר

 .ןצנאט אי עקאט רימ

 !ןצנאט טשינ טעװ ריא :ןעמאזוצ ןעײרש םידיסח עלא

 וד ,ףוצרפ קידעקאנ ןײד לעטשראפ ײג ;טײרש ליקאי השמ

 ףיוא ןױזב ןוא הפרח א .טעקאנ ןצנאגניא ןיוש ךאד טםײג

 !ןבעג וצ קוק א ריד

 וד :ריא וצ טגאז ןוא רעטנוא טפלעה ס׳לאקזח־לסאי

 ךאד טםנעק וד ,ןגיוא־הפשכמ ענײד טלאהאב ,ענײא הפוצח

 .טלעװ א ןײז־איטחמ

 :רימ טימ טגניז םירבח :טײרש םקוב לסאי עקצרעה

 רעמ טרעדנאװ ,רעטצניפ רעד ןיא טשינ רעמ טעשזדנאלב״

 .״טכאנ רעד ןיא טשינ

 יד וצ ךיז טעדנעװ ם׳כלמ השמ ןלעג םעד עשטמרבא

 השמ סאבעלאב םעד ןפור ןזאל םיא לאז׳מ זא ,סרעצנעט

 .ןדער םיא טימ ליװ בר רעד ,יקצילראג

 ףיוא ךיז טרעזײבעצ ,טכאקעגפיוא טרעװ יקצילראג ךריב

 ־המ ,רענײא קאטנעפ וד ראנ רעה ־ אנשיל יאהכ טגאז ןוא םיא

 רעײטשראפ א ןראװעג וטזיב ןא ןעװ ןופ ,טזיב וד םאװ קינתיפי

 זרעקיטאנאפ א ןראװעג טזיב ? ןטםילאקירעלק יד ןופ

 ןאטעגפיוא טםאה וד סאװ ,טשינ ןיוש וטםקנעדעג סאװראפ

 םלאמאד ? 1905 ראי ןיא שזדאל ןיא ןקײרטש עסיורג יד ןיא

 ךאד טזיב וד ,רענאיצולאװער רעצנאג א ןעװעג ךאד וטזיב

 ךיד ןעק׳כ .ןאמלוש ךורב ןופ טנאה עטכער יד ןעװעג

 ןיא קידצ רענײש וד ,ריד ןגעװ טלײצרעד׳מ סאװ ,ןענאמרעד

 טםאה וד ?ןעוטעגפיוא םלאמאד טםאה וד סאװ ,ץלעפ

 על׳הכלמ טימ טריצאפשעג ןוא ןיליפת יד ןפראװעגקעװא

 טײקשידײ ןופ טכאמעג קזוח טסאה .ןסאג רעשזדאל יד רעביא

 ? רעגראזראפ סטאג ןראװעג וטזיב טנײה ןוא

 פעד ראפ רעטרעװ ןײק טגראקעג טשינ טאה על׳היח ךיוא

 ײרשעג א ריא וצ טאה קאפ לםאי ןעװ ןוא םלוע ןשידיםח

 ״\ דיומ־רעטאעט א ךאד טזיב וד ,רעסעב גײװש״ :ןבעגעג

 ײז ןוא טצאלפעג םרעצנעט יד ןופ דלודעג םאד ןיוש טאה

 בד םעד ...דיה תמכח ןופ הכאלמ יד ןבױהעגנא ףכית ןבאה

 .פעלק ןא רעיוט ןופ טריפעגסיורא ץרא־ךרד טימ ײז ןבאה

 ןוא פעלק עטנוזעג טפאכעגנײרא טאה םלוע רעקירעביא רעד

 .קראמ ןעײרפ ןפיוא םיורא ,ןפאלעצ לענש ךיז

 .טריטוקסיד ןוא םעפורג ןענאטשעג ןענעז קראמ ןפיוא

 רימ טזײװ ,ןוז םקאפאלכ ל׳השמ עקסאי טגאז ,אברדא —

 ליפ יוזא ןבאה לאז סאװ ,קינלעימכ יװ לטעטש אזא ךאנ

 :רעגניפ יד ףיוא ןענעכער ךיז טמענ ןוא — ןעײטראפ

 ,ןטסינױצ ילעופ עקניל ,ןטםינױצ־ילעופ עטכער ,ןטסינויצ

 ,ןטסיגױצ יריעצ ,עקניל יד ןופ טנגױ ,עטכער ,טײהײרפ־טנגױ

 ,ןטיוקם ,ןטםינומאק ״דדוגא ,הדובעו הרות ,רמושה ,ןטסיחרזמ

 תניל ,ןזײרק עשיטאמארד ,ןבולק־טראפס ,ןענײאראפ .פארפ

 ־רעדניק ,עטכער יד ןופ ץוש־רעדגיק ,םילוחה תניל ,קדצה

 :טגערפ לעזנעפ־לםאי .ךאנ ןוא ךאנ ןוא עקניל יד ןופ ןלוש

 יכאמ זא :טרעפטנע עלאטאפ ריאמ ? ןכאמ ײז ןליװ םאװ ןוא

 ,םײוג יװ רעגרע ןענעז ײז ,ןטײז יד טימ עלא ײז ןלאז

 ךיז ןיא טשינ ןגאמראפ ןוא ןיד א ןופ טשינ ןטלאה ײז

 זא ,ןוגינ־ארמג ןטימ ךישממ זיא ריאמ .םימחרה־תדימ ןײק

 םיבכוכ השלש תאצ תעשמ איה תבש תאיצי״ :זיא ןיד רעד

 ןוא ,״םירזופמ אלו דחא םוקמב םיפוצר םידמוע ױהיו םינטק

 ,לוחל שדוק ןיב לידבמה הכרב יד ןכאמ ןעמ געמ םלאמאד

 (ןאפאמארג) ״רעדאפ״ םעד ןא ןעײרד ןוא םיצקש יד ןעמענ

 ךאד טסײה סאד .עקײלוה א ךיז ןכאמ ןוא גאטימ ךאנ תבש

 םלאקזחי לםאי ךיז טדנעװ ײברעד .תבשה לוליח א טושפ

 ־הפצוח יוזא ןענעז סאװ ןדײמ יד ןענעז רעװ :עגארפ א טימ

 זיא׳ם ,קידהפצוח רעבא :אמק־אנת ןמלז .בר םוצ ןעװעג קיד

 ןיב ךיא ,ןעײטש וצ ײז ןבענ ןעװעג הנכס א שממ ךאד

 ןדעי טנעקעג טלאװ סאװ ...ונילע אל ...אזא ןבענ ןענאטשעג

 ,םינפ םאד ןלעטשראפ טזומעג רימ באה׳כ ...ל״ר םעגײא

 המש חמי תיליל יװ טאהעג יז טאה ןגיוא .ןעז טשינ יז לאז׳כ

 .ןלציל אנמחר טעקאנ בלאה טעמכ וצרעד ןוא

 :טײרש ןוא לדער ןטימ ןיא ןײרא ךיז טפוטש עלאטאפ ריאמ

 טעװ םע זא ,ןלײצרעד םעפע ךאנ ךײא לעװ ךיא ,אש ,אש

 טשרע ךיא ןיב םאד .לגענ ןוא ראה ןלעטשפיוא ךײא ײב ךיז

 ןײרא בוטש ןיא ןפאלעג םײהא ןיב ךיא ןעװ ןראװעג רעיוװעג

 ןעװ ,ןײרא טנאה ןיא קאנק א גנױ א ןופ ןעמוקאב ןכאנ

 טא .ןײרא זיוה ןיא יקצילראג השמ וצ בר ןטימ ןײרא ןיב׳כ

 ןעמוק תורקפה ןוא תורצ עלא יד ןעמעװ ןופ ןרעה ריא טעװ

 וצ רעכיט עםאנ טגנאלרעד רימ טאה בײװ ןײמ ןעװ .םיורא

 ״טלײצרעד רענײמ רענײלק רעד טאה ,טנאה רענעלאװשראפ רעד

 א טליפשעג ןטםינױצ יד ןבאה קירוצ ןכאװ ײװצ טימ זא

 טלגומשעגנײרא ךיז טאה רענײמ רענײלק רעד .״רעטאירט״

 םעד ראפ ןעמוקאב טאה רע םאװ אלימ ונ .טעליב א ןא

 טרעה ראנ .ןלעטשראפ ןיוש ךיז ריא טנעק ,ןײג־״רעטאירט״

 שממ זיא׳ם זא ,טקזוחעגנא ןטראד ןבאה םעזובאל יד םאװ

 ריאמ עשטיא ׳ר זא ,ראפ ךיז טלעטש .השוב א ןוא הפרח א

 ־תיב ןוא קישטנאמרעגנױ רענעדײז רעד לקודצ ,ןוז סלהומ

 רעטערב יד ףיוא ךיוה רעד ןיא ףיורא ךיז טלעטש ,קינשרדמ

 ,עטרעב עצראװש יד שדקמ רע זיא הדעו םעה לכ ינפב ןוא

 ...!זיוה םנאמשעל ןיא טניוװ םאװ ,עסקיש ענהפירט יד

 ךאד זיא סאד ,ילא־לאומש ןא ךיז טפור ,ײג ,ןיוש ײג —

 .תמא ןײק ףיוא טשינ ךאד זיא׳ס ,״רעטאירט״ א

 סאװ — ,עלעטאפ ריאמ ךיז טײרשעצ — טםײה םאװ —

 טאה רענײלק ןײמ ? רעטכעלעג א ףיוא ןיױ־שדקמ םאד טסײה

 עלא טימ ןעװעג שדקמ יז טאה רע יוזא יװ טלײצרעד ךאד

 טגאזעג ןוא ,לגניר־ןישודיק א טימ ,ןידכו תדכ ,סעקװעשטיפ

 זיא ןטראד .״יל תשדוקמ תא ירה״ :לוק ןפיוא ךיוה ריא וצ

 .הפוח עקיטכיר א ןעמוקעגראפ

 .בײװ ןײז עקאט םע זיא יוזא ביוא :םהירמש דוד
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 רע גאז — טםײה םאװ .ךיז טכאלעצ עשטיא רעםײװ רעד

 ׳טײג ל׳קודצ ןעמעװ טימ אי ךאד סײװ ךיא ׳בײװ ןײז —

 ־רעגײז לשטנא טימ םורא ךאד ךיז רע טפעלש טכענ עצנאג

 .עביל א ריא טימ ךאד טריפ רע ,רעטכאט םרעכאמ

 א טריפ ןוז סלהומ רעד ,אװא ,אװא •.ל׳קחצי ענײלק סאד

 ...!עביל

 ־הפצוח יד טדערעגמורא ןוא ןענאטשעג ןדײ יד ןענעז יוזא

 ,ענײש יד ךרוד ןעוטעגפא ןרעװ סאװ ,םישעמ עשײוג עקיד

 ןעמוקעגנא זיא׳ם זיב ,רעטכעט ןוא ןיז עשיטאבעלאב עשידיםח

 ןטארעג ײז ןוא ,רעװש עשוהי ,םעדײא םרעװעשטניפ ל׳דוד

 ןוז א רעװ טאה רעמאט ןוא ״דסנרפ ןגעװ ןטכארט וצ רעםעב

 לאז ,ןטםיחרזמ רעדא ןטםינױצ ןענעז סאװ רעטכאט א ר׳ידא

 ןײק טשינ הלילח ןענעז ײז סאװ טאג ןביול ןוא ןעקנאד רע

 — ־ קידנבעגוצ ,ןטםינומאק

 לאז׳ם ,רעגראזראפ םטאטש ץיז טליװ סאװ ,עלא ריא —

 ,טאטש רעד ןיא טײקשיוג ןוא האמוט ןײק ןײז טשינ הלילח

 קדוב רעירפ טײז .ןטסינױצ םש ןיאש תיב ןיא :ךײא ךיא גאז

 טשינ אליממ ריא טעװ ,תומא ׳ד ערעײא ןיא ךיז טוט סע סאװ

 א ןופ ךאנ ןוא ל׳קודצ ןוז ם׳להומ ריאמ עשטיא ןופ ןדער

 .קודצ יװ םיױג ענעכלעזא ךס א רימ ןבאה יאולה ...ענעכלעז

 טנײרפ ןײז ןעװעטאר טלאװעג עיש טאה רעטרעװ יד טימ

 טהנעט עיש זא ןעזעג טאה םלוע רעצנאג רעד .דובכ םעקודצ

 ,רעדניק ענײז ןגעװ ןעניזאב ךיז טאה רעדעי .גולק ץנאג

 ךיז ןוא הצע םעיש ןעמונעגנא ךײלג ײז ןבאה ראפרעד ןוא

 .הכלמ־הולמ ןעװארפ םײהא טזאלעג

 טאה םלוע רעשידיסח רעד ןעװ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ךיז ןבאה ,םיאטח ןוא תורקפה בילוצ ןעװעג תומלוע־שיערמ

 עזעיגילער םתס ןוא תוכאלמ־ילעב טריפורג ךיוא קראמ ןפיוא

 םעד רעביא טהנעטעצ ךיז גנורעיודאב טימ ןבאה עכלעװ ,ןדײ

 ײב ןעװעג םיורג סרעדנוזאב זיא גנוגערפיוא יד .תבש לוליח

 ,תולוק עכיוה טימ ןגירשעצ ךיז ןבאה ײז .סעלאגעלאב יד

 ןופ היהש השעמ יד .םימשה בל דע ןעגנאגרעד ןענעז סאװ

 רערעטלע ןא לײװ — ןעװעג זיא ךיז ןדיז ןוא ןכאק רעײז

 ןטשרע ןטימ ,המבשהב ללפתמ א ,עלאגעלאב רעקידובכב

 טנאװ־חרזמ רעד ײב ןאנביוא םעד ןעמונראפ טאה סאװ ןינמ

 ןיא טאה ,ןגאװ־ןוא־דרעפ ראפ ײװצ טימ רשוע ןא וצרעד ןוא

 ,עלאגעלאב ןטײװצ א ןרםומ וצ טגאװעג טײצ רעבלעז רעד

 ןוא תורוחם יד ןדאלראפ ןיוש טאה רע יצ טגערפעג ונײהד

 עדאינג רעד ןופ עלאגעלאב רעד .״עדאינג׳, יד טנאפשעגנײא

 זיא רשוע רעד יאמלה ,ןגירשעצ ןוא טקידײלאב ךיז טאה

 ןיסומ רעסעב רשוע רעד לאז״ .תבש לוליח ןיא דשוח םיא

 םעד ןיא ,תורקפה רעד ןיא רעקידלוש רעד זיא םאװ ,ןוז ןײז

 ךיז טאה — ״זתבש ללחמ ןענעז רעדניק עשידיי סאװ

 יד ןופ םיורא רשוע רעד זיא אד .רעטקידײלאב רעד טכאקעג

 עדײב ןופ תוללק טימ ןאטעג־רענוד א טאה׳ם ןוא םילכ

 .םיורא םאפ ליו׳ד א ןופ יװ ןטײז

 ,קיאור ןרעװ לאז׳ם טשימעגנײרא ךיז טאה רעטירד א ןעװ

 ׳טרעפטנעראפ עלאגעלאב רעקידרשוע רעד ךיז טאה ,םולש

 וצ טנײמעג טשינ הלילח ךאפ ןופ רבח ןײז טאה רע זא

 ראפרעד זיא״ .םאפש א טכאמעג זיולב טא׳ד רע זא ,ןקידײלאב

 רעד ןיא קידלוש זיא ןוז ןײמ זא ,ןרילעכאטש ךימ רע ףראד

 טאה—,טרעװ טשינ ךאד זיא רע ?תורקפ׳ד רעקידתבש־לוליח

 וצ — ןגירשעצ עלאגעלאב רעקידרשוע רעד רעטײװ ךיז

 •״ןײרא ליומ ןיא ןוז ןײמ ןעמענ

 ,עדאינג רעד ןופ עלאגעלאב רעד ןפורעגנא ךיז טאה ,אװ א״

 רעטאװעקילאק א ,ןסחי רענשזאװ א ,ןוז ןײז טײקינײלק א —

 .״ןעײנפיוא טשינ טכער ןזיוה ראפ ןײק ןעק םאװ רעדײנש

 א ןוז ןײמ — ,רםומ־לעב רעד ןא ךיז טפור — ?אה״

 א ...ןײז ןעק ןוז ץימ ?רעדײנש אראפ סאװי ?רעדײנש

 ירעטםיגימ א וליפא ןוא עשזדנעש א ...א ...א ...א ראטקאד

 ־לעפאב רעמערא רעד ראפ טאר־טאטש ןיא ןא ךיז טמענ רעװ

 ? טאטש ןיא םעדער עטסנעש יד טלאה רעװ !ןוז ןײמ ? גנורעק

 טשינ ביוא ,לבבורז רבח רעד טמוק ןעמעװ וצ ןוא י ןוז ןײמ

 — ? שטםימרוב רעד ךיז ט׳רבח ןעמעװ טימ ןוא ,ןוז ץימ וצ

 יײז טנכערעגםיוא םר לוקב יוזא ןוא טכאקעג ךיז רע טאה

 טאה עלאגעלאב־רשוע רעטקידײלאב רעד .תובוט תולעמ סנוז

 :קידנבעגוצ ןוז ןופ םיאטח יד טנכערעגםיוא ןאט ןבלעז ןטימ

 םענײש ןיא טײג ןוא ןדײמ טימ םורא ךיז טפעלש רעװ״

 ״?ןוז ןײז טשינ ביוא ,שאר־יולגב גאט ןלעה

 ןוז ןײמ״ :טציהעצ ײנםפיוא רסומ־לעב רעד ךיז טאה אד

 ןעד וטסײװ ,רענײא טשינראג וד ? ךיז טפעלש טגאזיג וטסאה

 ןטםנעש ןופ רעטכאט רעד טימ טריצאפש ןוז ןײמ זא ,טשינ

 רעד ,ןדמל רעטםערג רעד זיא רעטאפ ריא ?סוחי־לעב

 .״הליפת־לעב־םיארונ־םימי רעטסעב

 ־לאומש ןכש ןײז טמיורעגנײא סעפע טאה עלאגעלאב והילא

 •טרעהעג טאה לציערק עצנאג סאד סאװ ,דום א קיציא

 זא טשינ ןעמ טביולג טאטש ןיא זא ,ןעװעג זיא דום רעד

 רעד .ןוז ןײז טימ ןבאה הנותח לאז רעטכאט עקידסחױמ אזא

 רעד ןופ עלאגעלאב םעד ןסעגראפ ןיוש טאה רעגאז־רםימ

 ־עלאגעלאב והילא וצ טזאלעגםיוא םעכ ןצנאג ץיז ןוא ״עדאינג״

 טסגארט םאװ ,פאלכ רעטנידעגםיוא רעטלא וד ,ראנ רע׳ד״

 וד :םידגב עקםפאצאק עשירענלעז עטלא יד ךיז ףיוא ךאנ

 עוױשראפ טלא ןא םיוק טםגאמראפ וד םאװ ,ןופלד רעםיורג

 םיוק ןעק םאװ ׳עפאקש ענענאטשעגפא עטלא ןא ,לדרעפ־רגפ

 רעזײל זיב קעשזהאר לקנאי ןופ לעמ ךעלקעז ײװצ ןפעלשרעד

 ערעטלע ןשיװצ העד א ןבאה ךיוא ןיוש טםליװ ,רעקעב

 הכרב אראפ סאװ טשינ וליפא ךאד טםײװ וד ?םעלאגעלאב

 ערעדנא ןוא קיציא לאומש ...״!ךאטער א רעביא טכאמ׳מ

 ־פיוא ןוא רבח רעײז ראפ ןעמונעגנא ךיז ןבאה םעלאגעלאב

 יד טימ ןענכער ךיז לאז רע ,ריבג םעד טכאמעג םאזקרעמ

 והילא זיא םאװ״ :ןשטנעמ א ןײז־שײבמ טשינ ןוא םירוביד

 זיא ךודיש רעד זא טאטש ןיא טראפ טדער׳מ ביוא ,קידלוש

 ״!קיסאפ טשינ

 טגעלפ םאװ ענעדיא־ךלאק רעכיוה א ןופ ןוז א ,עלמ׳דרבא

 ןטםכעה ןזיב ןכײרגרעד ןוא רעטײל א ןא ןכלאק חםפ ראמ

 רענײש א זא טמוק יװ ׳יאדוא״ :ןבעגעגוצ ךאנ טאה טיפוס
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 לאז ,סיארונ םימי יד רוביצ זזילש םלא ללפתמ זיא סאװ דײ

 ״ז עלאגעלאב א טימ ןײז־ךדשמ דיז

 טאה סאװ ׳ײרעגירק עתמא יד ןכארבעגסיוא ןיוש זיא אד

 א וצ ןעמוקעג טעמכ זיא׳ם ןוא ,טקראטשעג רעמ ץלא דיז

 .געלשעג

 .קראמ ןפיוא טריצאפשמורא טאה טײצ רעצנאג רעד ךרוד

 תבש ,םיחרוא־סינכמ א דײ א ,ןיושראפ רעקינײבטײרב א

 ןעװעג ןוא ןענעװאד ןטשרע מײב לוש ןיא טנװאדעג ירפ

 ןוא טײקמורפ עכעלטקניפ ףיוא טסאפעגפיוא ,יאבג־לוש

 — םינב .רוביג רעסיורג סלא טמשעג םעלא םעד וצ

 ןיוש טלאה סע זא ,קידנעעזרעד .ןבײל יװ קראטש םירובג עלא

 ײז ףיוא דיז רע טאה — ,טנעה ןבײה ײב — ״דיה תמכח״ ײב

 ןגאװ־ןוא־דרעפ טימ ןעד ןיוש טראפ ריא״ :טרעזײבעצ

 ןעײג רעסעב זטעיװעצ יוזא ךיז טאה ריא סאװ ,ףיוא־גראב

 ןוא — הלדבה ןכאמ ,בירעמ ןענעװאד ,תודועם שלש ןעװארפ

 טימ טעװ ריא ןעװ — ןבעגעגוצ רע טאה — רעטעפש טשרע

 טעװ ׳ןײרא געװ ןיא ןזאל ךיז סעפאקש עטנאפשעג ערעײא

 ד ןײצ יד ףיוא וליפא ןעײרש ןענעק ריא

 טגאװעג טשינ טאה רענײק .קיאור ןראװעג זיא םלוע רעד

 א ןיא ,ןרבג ןוא יאבג םעד ןגעקטנא ןדערםיוא טראװ א

 .טדערעגפארא ןצראה ןופ םיא ראפ םיבירי יד ךיז ןבאה עלײװ

 וליפא ןוא םידדצ עדײב ןרעהוצםיוא טגאזעגוצ טאה יאבג רעד

 .הלדבה ךאנ ץלא ראנ — טכערעג זיא׳ם רעװ ןענעקספ

 ־רעיב ןיא קאזיא וצ ןײרא םלוע רעד זיא בירעמ ךאנ ךײלג

 ןגאלשעגראפ טאה עוױק־לפאק עלאגעלאב רעטלע רעד .קנעש

 רעקידנעטש רעד וצ טײהגגעלעג רעד ײב ןכאמ וצ קע ןא ךיוא

 ןפורעגנא ךיז ןבאה — ״!אװארב״ .ץנערוקנאק רעשילאגעלאב

 ײב ןטעברא ןגעלפ םאװ ,רעסײמש עלמהרבא ןוא לקילעז

 .טעברא־ןיול ףיוא זיולב ,ךאװ רעד ףיוא םעלאגעלאב יד

 ןטיױוצ םעד ןעמענפארא טשינ לאז רענײא זץיז לאז תודחא

 ןענעק דיוא סעלאגעלאב רימ ןלאז .ןגאװ ןופ ״עניושיפ״ יד

 ןײפ א ןםע ןענעק לאז זנוא ןופ רעדעי זא ,ןשטנעמ ןײז

 ראפ א ,שובלמ א ןכאמ ןענעק ,ןסע־טכאנ ןײפ א ,גאטימ

 זרעדניק ראפ ךעלכיש

 ןיא טלמאזראפ ןעװעג ןיוש ןענעז סעלאגעלאב עלא ןעװ

 .״ץיזראפ״ םעד טריפעג יאבג רעד טאה ,קנעש־רעיב רעד

 ןשיט יד ןליופאב רע טאה םעלא ןופ עטשרע סאד רעבא

 ־ראה ןײק ןפאש טשינ ךיז ןעק׳ס לײװ ,רעל ץיז טשינ ןלאז

 רעשעלפ ראפ א ןופ ״םײחל״ א ןא טײקנדירפוצ ןוא עינאמ

 ענעטארבעג ןוא לגײב־רעײא ,ךעלכיק־רעײא לסיבא ןא ,רע־96

 זןקורט ףיוא םתם םולש א ןבאה טעװ םעט אראם םאװ .רעײא

 ״סמײחל״ עכעלטע ןפראװעגנײרא טאה םלוע רעד ראנ יװ

 רעציזראפ רעד .ןצראה ןפיוא ךעלײרפ ןראװעג ןדעי ײב זיא

 ןוא פאק ןטימ ןבעגעג ײרד א ,ןענאטשעגפא טשינ רעבא זיא

 ערעל ,החמש עמערא ןא םעםע ,ךעלרעדניק ,יוא״ :טגאזעג

 וצ ןביוהעגנא רעדיװ ךײלג טאה רעקנעש רעד ״:ןשיט

 ״ךעלקעפיפ •ךעלרעבעל ענעטארבעג ,בוט לכמ ןעגנאלרעד

 רעד .״תונמלא״ — רעלזנעג ענעטארבעג ,ךעלעגעמ עטליפעג

 םײב טשרע .טעברא רעד וצ ןאטעג םענ א ךיז טאה םלוע

 ןוא ןסעגעגפא .ןשטניװעג ךיז ןעמ טאה רעיב ןעקנירט

 :םלוע םוצ ןדנאװעג ךיז רעציזראפ רעד טאה ןעקנורטעגפא

 ןסײרםיוא ןוא דיז ןגירק יװ םיחא־תבש אזא רעםעב טשינ זיא״

 ״י סאג ןפיוא רעזלעה יד

 יד ,ךאװ רעד ףיוא ןטעברא ןגעלפ סאװ ןשטנעמ יד

 ,םירפא רעראד רעד ,גילעז רעדנאלב רעד :סרעסײמש

 ןענאפש קעװא ךיג ןענעז ,ענירפושט רעד טימ עלישראה

 יד ןוא ץירא געװ ןיא ןזאל וצ ךיז ןוא ןגאװ ןוא דרעפ

 ,תונעט ערעײז ןרעה ןזאל וצ ןביוהעגנא ןאד ןבאה םיבירי

 ״עלאב רעשיריבג רעד טראװ םאד ןעמוקאב טאה עטשרע םאד

 הלילח טנײמעג טשינ טאה רע זא ,ט׳הנעטעג טאה סאװ ,עלאג

 טאה רעטקידײלאב רעד .סאפש א ראנ ,ןקידײלאב וצ ןצימיא

 לוליח ןיא ןעװעג דשוח םיא טאה רבח ןײז יאמלה טהנעטעג

 רעציזראפ׳ רעד טאה ,םיבירי עדײב קידנרעהםיוא •תבשה

 אטשינ זיא׳ס ליױו ןטעברעביא ךיז ןלאז עדײב זא טנקספעג

 רעסעב .םיאנוש ןבײלב ןוא ןײז וצ זגורב תוביס עטסנרע ןײק

 ןראפ ןלאצ טםבלעז רע טעװ ראפרעד ןוא ,טנײרפ עטוג ןײז

 ךײש םאװ .ךײלג ןלאצ רעדעי טעװ ןקירעביא ראפ .רעיב

 רעד טאה ,תבש לוליח ןוא םידיסח יד טימ בר ןגעװ רעדיװ

 רעטושפ רעד ,רימ ןפראד ,ןעװעג ךישממ רעטײװ רעציזראפ

 ןכערב ןײלא ןדײ ענײש יד ךיז ןלאז ,ןשימ טשינ ךיז םלוע

 ןופ עקאט ראנ סיורא ןעמוק תורקפה ,תורצ עלא לײװ ,פעק יד

 ,ןפאשעג ײז ןבאה ןענײאראפ עטשרע יד .רעדניק עשידיםח יד

 טפראד רעבירעד .טליפשעג ייז ןבאה םרעטאירט עטשרע יד

 רענײא זא ,פעק יד ײב ךיז ןסײר ןוא ןגירק טשינ ךיז ריא

 ןטיה ריא טלאז רעםעב ,םיאנוש ןרעװ ןלאז ןטײװצ ןטימ

 ןסילש וצ ,טגאזעג טאה עוױק־לפאק יװ יוזא .תוסנרפ ערעײא

 ־פארא טשינ ןוא ןחירפ יד טימ ןרירוקנאק וצ טשינ ,תודחא

 •״אװארב״ .״עניושיפ״ יד ןגאװ ןופ ןטײװצ םעד רענײא ןפאכ

 .ןגירשעצ עלא ךיז ןבאה —

 עליבאטם עכעלטײהנײא טגײלעגראפ עלעמהרבא טאה ךײלג

 ־עגוצ ,רערעדנא רעד ןיא טאטש ןײא ןופ ןראפ ראפ ןזײרפ

 ןסאפ טשינ טעװ עלעפאק ןםחי רעםיורג םעד ןעװ זא ,קידנב

 יד .םיא ןא ןײז תודחא ערעזנוא טעװ ,זגוא טימ ץיז וצ

 ןראװעג טקיטעטשאב ךעלטײהנײא ןעגעז ןזײרפ עטגײלעגראפ

 ןענאטשאב זיא סאװ ,םירבד־ןורכז םענעבירשעגנא ןא ךרוד

 ץלעק ןײק ״ןיושיפ״ א ןופ .ךעלעדער ןוא ךעלקיסאפ ױולב ןופ

 װעשאטס ןײק ,עטאלז עצנאג א ןראװעג טמיטשאב זיא ןראפ

 ,ץינפאטס רעדא קםוב ןײק ,ןשארג 50 טימ עטאלז 1 —

 זײק ןעמוקראפ טשינ לאז סע ידכ .ןזײרפ ערעדנא — װעשטגיפ

 ־ארטנאק יױוצ ןקיטפעשאב וצ ןראװעג ןסאלשאב זיא ,לדניװש

 .״ץושיפ״ ןדעי ןופ לאצפא ןשארג 10 :עיםנעפ א טימ ןרעל

 םעד קילײה ןײז וצ םײקמ טנעה יד ןבעגעג ךיז ןבאה עלא

 .םינינע עשיטאטש ןיא ןשימ ךיז רעמ טשינ ןוא סולשאב



 קערדנעי / קינלעדיר קחצילארשי
 ןדײ רעקינלעימכ טימ ןדנובראפ לרוג ןײז טאה םאװ יוג א (הײהנ)

 ־לעװ ,ןרעטלע עכעלטםירק עמערא ײב ןריובעג זיא קערדנעי

 טאה רעטאפ רעד .ןדײ ץפ ראנ טאהעג הםנרפ רעײז ןבאה עכ

 סגװיוא יד טצײהעג ׳ןטעברא עצראװש ענעדישראפ טכאמעג

 ןעװעג זיא עמאמ יד ;יוג־תבש רעשיפיט א ןעװעג ׳תבש ןיא

 יוזא טאה ןראי עלא — סעטסאבעלאב עשידײ ײב ןירעשעװ א

 •ןדײ ײב ןטעברא ןופ הםנרפ טאהעג החפשמ עצנאג יד

 ןעמאזוצ טבעלעג ןא תיװדניק ןופ רעבירעד טאה קערדנעי

 ךיז רעטעפש ןוא שידײ טדערעג טוג ,ךעלגנײ עשילײ טימ

 שידײ א ןוא גנוטײצ עשידײ א ןענעײל טנרעלעגסיוא וליפא

 .ןטוג א טאהעג רע טאה ןענרעל םוצ פאק א .ךוב

 ןעװעג רע זיא לושםקלאפ ״רענכעשװאפ״ רעשיטאטש רעד ןיא

 ןעװ זא ,טפאהעג ןבאה ןרעטלע יד .םידימלת עטםעב יד ןופ

 .חלג א ןײז רע טעװ ןסקאװפיוא טעװ רע

 סרעדנוזאב ,םירבח עשידײ ליפ רעיױ טאהעג טאה קערדנעי

 ןעװעג ןענעז רימ ליױו ,רימ טימ טעדנײרפאב ךיז רע טאה

 ־אנקמ טפא רימ טגעלפ רע .רעטלע ןקיבלעז ןיא ןוא םינכש

 געלפ ךיא .ךוב א ןענעײל ןפארטעג ךימ טאה רע ןעװ ןיד

 רעד טימ •טנעײלעג באה דיא םאװ ץלא ןלײצרעד ןזומ םיא

 עשידײ ןענעייל וצ ןײלא ןביוהעגנא דיוא רע טאה טײצ

 •דעלכיב

 ןענעײל ןפארטעג רימ רע טאה לאמנײא יװ קנעדעג דיא

 ־תיב ןברוח ןופ לטיפאק םאד ,״עטכישעג עשידײ, םװאנבוד

 עצנאג יד ןײז־ריבסמ טזומעג טלאמעד םיא באה ךיא .ינש

 .עטכישעג

 ןיא ןײרא דיא ןיב ראי ןצעביז ןראװעג טלא ןיב׳כ ןעװ

 טאה סאװ ,עיצאזינאגרא־״ריעצה רמושה״ רעטײנאב רעד

 קערדנעי .טאטש ןיא טנגױ רעד ײב גנובעלפױא ןא טכארבעג

 ־יודאב ןוא ןעװעג־אנקמ קראטש ,ךעלגנײ עשידײ ,זדנוא טאה

 •דײ א ןראװעג ןריובעג טשינ זיא רע םאװ רע טאה טרע

 ןרעג רעײז טלאװ רע זא ,טגאזעג רע טאה לאמנײא טשינ

 ןיגעברא ,ןײרא דנאל ןקילײה ןיא ןראפ זדנוא טימ טלאװעג

 •עײנ א ןוא ןבעל ײנ א םיצולח יד טימ ןעמאזוצ ןעיוב ןוא

 .גנונעדרא ערעטכערעג ליפ

 םירבח ענײמ עלא ןענעז לאמנײא :לאפ א ךױ ןאמרעד ךיא

 .עינאלאק־רעמוז א ףיוא ןראפעגסיורא ״ריעצה רמושה״ ןק ןופ

 .תובים־עילימאפ עםיװעג בילוצ ןבילבעג ןיב ןײלא ךיא זיולב

 יװ טכארטעג ןוא ײז ךאנ טקנעבעג קראטש רעבא באה ךיא

 רעטעמאליק 30 — עינאלאק רעד ןיא דיז ןפאכוצפארא יוזא

 רע .קערדנעי ףליהוצ ןעמוקעג רימ זיא אד .קינלעימכ ןופ

 .ןיהא טריפעגקעװא ןוא רעװאר ןײז ףיוא ןעמונעג ךימ טאה

 ־ראפ ןוא רעװאר ןופ ןלאפעגפארא רע זיא ןראפקירוצ םײב

 ־רעד ןופרעד רעטעפש ךיז באה ךיא ןעװ •ןראװעג טעדגוװ

 ןעװעג יאדכ םיא זיא׳ס יצ טגערפעג םיא ךיא באה ,טםוװ

 וצ ידכ זא ,טרעפטנעעג רימ טאה רע ,ןינע רעצנאג רעד

 •טגיולעג ץלא טאה עינאלאק־רעמוז רעזדנוא טימ ךיז ןענעקאב

 רקיעב ךיז רע טאה ןראװעג רעטלע זיא רע ןעװ ךיוא

 רע זיא טײצ רענעי וצ .עכעלטנגוי עשידײ טימ טרבחעג

 ־לעװ ,עיצאזינאגרא רעשיטסינומאק רעד ןיא וױטקא ןראוועג

 טײרפשראפ ןוא שפנבו בלב ןבעגעגרעביא ןעװעג זיא רע רעכ

 .טנגעג רעקימורא רעד ןיא םירעיופ יד ןשיװצ עעדיא יד

 זיא ןםעזעג זיא ןוא ןראװעג טריטסערא זיא רע זיב יוזא

 רע טאה הםיפת ןיא .רימאדנאם ןיא ןוא ץלעיק ןיא — הםיפת

 עשידיי אקװד לייטנטםרעמ — טנרעלעג ןוא טנעיילעג ליפ

 רעד ןיא יקב א ןראװעג טעמכ רע זיא םורא יוזא ןוא ,רעכיב

 .רוטארעטיל רעשידײ רעשיםאלק

 ןוא הםיפת ןופ ןפאלטנא רע זיא ךורבםיוא־המחלמ םײב

 עגנאל ךאג •ןטעיװאס יד ןופ ןטיבעג ענעמונראפ יד ןיא קעװא

 רעטעפש ןוא םירק זײק ןעמוקעגנא רע זיא ןעגנורעדנאװ

 •עפמיס ןיא קירבאפ־רעדעל א ןיא טםינישאמ סלא טעבראעג

 ךרוד ןראװעג ןעמונראפ 1941 ןיא זיא טאטש יד ןעװ .לאפאר

 ןשידײ ןיא ןײרא ןליװ םענעגײא ןופ קערדנעי זיא ,ןשטײד יד

 ךאנרעד ךיז טאה רע .ןדײ יד טימ טבעלעג טראד ןוא אטעג

 ןעװ .שוריג םוצ ןדיי עלא טימ ןעמאזוצ טלעטשעגוצ ךיוא

 פא ךיז טיג רע יצ טכאמעג םאזקרעמפיוא םיא ןבאה טנײרפ

 רעד״ :טרעפטנעעג רע טאה ,טיוט םוצ טײג רע זא ,ןובשח א

 ךיז ןבאה טײל־.ס.ם יד ןעװ ״• לרוג ןײמ זיא ןדײ ןופ לרוג

 סיא ײז ןבאה ,דײ ןײק טשינ זיא קערדנעי זא ,טםוװרעד

 .טרילארטנאק ןוא געװ ןטצעל םוצ ײר רעד ןופ ןעמונעגםיורא

 ןבאה ,טע׳למעג טשינ זיא רע זא ,טגײצרעביא ךיז ןבאה ײז

 ןײא ןיא ןטלאהעג רעבא טאה רע •ןעײרפאב טלאװעג םיא ײז

 ײברעד םיא ןענעז טײל־.ס.ס יד ״ידײ א ןיב׳כ״ ־ןהנעט

 .ןײצ יד טקאהעגסיוא ןוא טולב זיב ןגאלשעצ ,ןלאפאב

 ןעמאזוצ ןפאלטנא טראפםנארט־טיוט ןופ רע זיא געװ ןפיוא

 ןא ןיא ןסאלשעגנא ךיז ןוא עכעלטנגױ עשידײ עפורג א טימ

 טאה ןעײר ערעײז ןיא .רענאזיטראפ עשידײ ןופ גנולײטפא

 .גנואײרפאב רעד זיב טפמעקעג רע

 ןיא ,דנאלםור ןיא ןבילבעג קערדנעי זיא המחלמ רעד ךאנ

 ךאנ רענעכארבעצ ןוא רעקנארק א .לאפאטסאװעם טאטש רעד

 רע טאה ׳ןראי־המחלמ יד תעשב ןשינעבעלרעביא ערעװש יד

 וצ״ :קידנגאז קינלעימכ ןײק ןראפקירוצ טלאװעג טשינ

 רעדירב עשידײ ענײמ ןעװ ,ןראפקירוצ טראד ךיא לאז ןעמעװ

 ״? טשינ ןיוש ןבעל םירבח ןוא



 דיגמ רעד / יקסװעינשאװק שיבײל
 (אלואפ ןאס)

 רע טאה טמאטשעג .טםװועג טשינ ןעמאנ ןײז טאה רענײק

 טאה ןעמ .עשראװי ןבענ ׳װאקראזא טאטש רעד ןופ

 זא ׳ןעװעג גונעג זיא סאד .״דיגמ רעד״ ןפורעג זיולב םיא

 .טנײמ ןעמ ןעמעװ ןסיװ לאז רעדעי

 ײב שילאפ ןיא תוכאלמ־ילעב יד טימ טנרעלעג טאה רע

 ןבאה עכלעװ ןדײ־״ךמע״ .ךאװ רעד ןופ הרדם יד לוש רעד

 סיורג טימ ןענעז ׳טיורב לקיטש ןראפ טעבראעג רעװש

 ־שמוח ענײש יד ןרעה ןײרא שילאפ ןיא ןעמוקעג םערעטניא

 .דיגמ םעד ׳ןיבר רעײז ןופ ךעל׳השעמ־שרדמ ןוא

 ׳ןראװעג טצעשעג רעײז ןדײ ענשאפעראה יד ךרוד זיא רע

 ראפ .ןיבר רעײז ןופ םידיםח יװ ןטלאהעג םיא ןופ ןבאה ײז

 .טלאהעג ןכעלשדוח א ןעמוקאב ךיוא רע טאה ןענרעל םעד

 טאה רע ׳טאהעג ״דיגמ״ רעד טאה הםגרפ א ךאנ ןוא

 זיא רע םגה .ענעסקאװרעד ׳םירוחב עכעלטע טימ טנרעלעג

 ןופ ןדײ עמורפ ןבאה עיםעפארפ ןײז ןבעגעגרעביא ןעװעג

 רע זא ׳תונעט טאהעג םיא וצ ןבאה ײז ׳ןטלאהעג טשינ םיא

 .טײקמורפ ןיא ןטיהעגפא גונעג טשיג זיא

 ׳םירוחב ריפ ׳םידימלת ענײז ןופ רענײא ןעװעג ןיב ךיא

 ׳טלאװעג טשינ רע טאה 4 יװ רעמ .ןעמונעגנא טאה רע םאװ

 םירוחב 20 רעדא 15 יװ זײרפ אזא טלאצעג ןבאה ריפ יד ןוא

 .םידמלמ ערעדנא ײב

 ■^1 יקסװעינשאװק שיבײל

 ערעדנא עלא ןופ יװ שרעדנא 'ןעװעג זיא ןענרעל טרא ןײז

 זיא סאד ןוא ׳ך״נת טנרעלעג רקיעב טאה רע .םידמלמ

 ןדײ עמורפ סאװ — רענײז אטח־טפיוה רעד ןעװעג אמתםמ

 •ןטלאהעג טשינ םיא ןופ ןבאה

 ײב באה ךיא ןעװ — 1912 ראי ןיא ךאנ יװ קנעדעג ךיא

 םידימלח ענײז ףיוא ןעװעג עיפשמ רע טאה — טנרעלעג םיא

 טקעמשעג ןטײצ ענעי ןיא טאה םאװ ׳שיאערבעה ןענרעל וצ

 ןכלעװ ןיא ךוב־ןרעל עשיאערבעה עטשרע סאד .הלכשה טימ

 — ״ךנחמה״ ךוב םאד ןעװעג זיא טנרעלעג זדנוא טאה רע

 רע .גאט ןקיטנײה ןזיב רימ ײב ךאנ ךיז טניפעג םעכלעװ

 ־ראפ זדנוא ןוא ״הריפצה״ סװאלאקאם טרינאבא ךיוא טאה

 םענעי ןיא ׳קנעדעג ךיא .םירמאמ ענעדײשראפ טנעײלעג

 רע ןוא םעצארפ־םילײב רעד ןעמוקעגראפ זיא ,1912 ׳ראי

 יד םאװ ׳ץלא ןענעײלרעביא םידימלת ענײז ראפ טגעלפ

 סרעדנוזאב ןוא ןבירשעג םעצארפ םעד ןגעװ טאה ״הריפצה״

 טקידײטראפ טאה ׳ה״אזמ ברה ׳בר רעװקסאמ רעד יוזא יװ

 .קלאפ ןשידײ ןופ דובכ םעד שפנ תוריםמ ןוא ץלאטש טימ

 בילוצ טאהעג ביל רעײז םיא ןבאה ׳םידימלת ענײז ׳רימ

 רעטשרע רעד ןעװעג רשפא זיא סאד .טײקשרעדנא ןײז

 העפשה א טאהעג טאה רע .לטעטש ןיא דמלמ רענרעדאמ

 ,טײצ רענעי ןופ עכעלטנגױ ליפ ףיוא



 טרענײלק •עשטיא לארשי אפור רעד

 ־ץילב א טימ .1930 גאט־רעמוז א ןיא סאד זיא ןעשעג

 ־נאפס .העידי עקירעיורט יד טײרפשראפ ךיז טאה טײקלענש

 ־לעװעג ןוא ןטפעשעג עשידײ יד ןסאלשעג ךיז ןבאה שינאט

 ןופ ׳ןטאטשראװ־רעקרעװטנאה יד ךיז ןבאה טליטשראפ ,רעב

 .רעדניק יד ןראװעג טקישעג םײהא ןענעז ״םירדח* יד

 ךיוא ןוא קײטפא לטעטש ןיא עקיצנײא יד ךיז טאה ןסאלשעג

 .רענעמ ,ןשטנעמ ןםאמ .ןטפעשעג עכעלטםירק עקירעביא יד

 ןביוהעגנא ןבאה ןטסירק ןוא ןדײ ,רעדניק ןוא ןעיורפ

 ןוא סאג רעצלעק רעד ףיוא ןעלמאזראפ ךיז ןוא ןעמארטש

 ״היול רעד ןיא ןעמעגוצלײטנא ידכ ,ךעלםעג עקימורא יד ןיא

 — אפור םענעבראטשעג םעד דובכ ןטצעל םעד ןבעגפא

 .טרענײלק עשטיא־לארשי

 רעטסוװאב א ןוא פיט רעטנאםערעטניא ןא ,דײ רעטוג א

 ןקידנעטש א טימ רענעדײשאב א •ןעװעג רע זיא הקדצ לעב

 וצ — ןדעי וצ תוגהנתה עקיצראה ןוא ןפיל יד ףיוא לכײמש

 ליװ ךיא :ןגאז רע טגעלפ אפור סלא .סיורג וצ ןוא ןײלק

 ךיוא טאה ןעמ .טנוזעג ןײז ןדײ ןלאז ,ןדײ ײב ןענידראפ טשיג

 ־צאפ עשידײ יד ןופ טםנידראפ ןײז זא ,ןלײצרעד וצ טםוװעג

 ןײא ןיא ןגײל ראג ןלײצ טשיג לאמנײק רע טגעלפ ןטנעי

 סאד .שאט ןטײװצ א ןיא עקנארק עקירעביא יד ןופ ןוא ,שאט

 .הקדצ ףיוא טלײטעצ רע טאה עקנארק עשידײ ןופ טסנידראפ

 טאה יוזא ,טמוקאב רע לפיװ טסוװעג טשינ טאה רע יװ יוזא

 הקדצ ןבעגעג טאה רע .טיג רע לפיװ טסוװעג טשיג רע

 .ןעמעשראפ טשינ הלילח ךרצנ םעד לאז רע ,רתסב

 ןיב ךיא״ .ןעמענפיוא טשינ עקנארק ןײק רע טגעלפ תבש

 ןופ רעװ .הכאלמ־לעב ןשידײ ןרעדנא ןדעי ןופ רעגרע טשינ

 ןעמ ,אי ןיוש ףראד ןעמ ןעװ ןוא ? תבש ןיא טעברא ײז

 טשינ ךאד ןלעפ ,תבש ןיא רעטעברא ןא — ןפראד טשינ לאז

 .ןגאז רע טגעלפ — ״םיױג־תבש ןײק

 ןכעלטפאשלעזעג ןופ טרעטײװרעד ךיז טאה עשטיא לארשי

 רעד ןיא ,ראנ לאמ ןײא .דובכ טאהעג טנײפ טאה רע .ןבעל

 עדײב ןופ רעײטשראפ ןעװ ,תקולחמ־םינבר רעד ןוס טײצ

 .טרענײלק העשטלעפ עשטיא־לארשי

 ררוב רעד ןרעװ לאז רע ,טעדנעװעג םיא וצ ךיז ןבאה םידדצ

 ןרידיװקיל וצ ןפלעה ןוא םינבר עקידנפמעק ײװצ יד ןשיװצ

 ־ראפ םעד ןעמונעגנא רע טאה המחלמ עשינבר עסואימ יד

 .ןופרעד טרינגיזער רע טאה געט עכעלטע ךאנ דלאב .גאלש

 רעדײל ,ךיז באה ךיא״ ־טריװיטאמ יוזא םאד טאה רע

 ־נײװעג עלא יװ ןשטנעמ ןענעז םינבר יד זא ,טגײצרעביא

 ןכעלגעט־גאט ןכעלנײװעג א ןריפ ןוא םמדו רשב עכעל

 ״!ןשימנײרא טשינ ךיז ךיאליװ המחלמ אזא ןיא .ףמאק־הסנרפ

 דיפםמ םיא םעראװ ןבאה טנגעג ןוא טאטש רעד ןופ םינבר

 ןטצעל םעד ןבעגפא םיא ןעמוקעג זיא טאטש עצנאג יד .ןעװעג

 .דובכ
 •ק •י



 קישטליװ לבייל רערעל ױימ / זיוהנזידעקלארשי
 (אטנאראט)

 זיוהנזיד לארשי

 ראפ רימ טײטש רע .לטעטש ןיא טנעקעג םיא ןבאה עלא

 עטפײרטשעג טימ לקער לקנוט א ןיא רעכיוה א ־ ןגיוא ענײמ

 ־ראפ טימ דימת .טאטש רעסיורג א.ןופ ןעמוקעג יװ ןזיוה

 טנעקעג ךיז טאה ןעמ עכלעװ ןיא ךיש עלאמש עטצופ

 .רעקיטסאה א ׳רעפראש א ןעװעג זיא גנאג ןײז .ןעלגיפש

 טימ שטנעמ א .עבט ןײז ןעװעג טשינ זיא םאזגנאל ןזײרפש

 .טירט עכיג ןכאמ םינפא זומ לאעדיא ןא

 ׳רענאיצולאװער א ןעװעג רע זיא רוטאנ רעצנאג ןײז ןיא

 ןעגנירדעגכרוד רע טאה םולח ןקיזאד ןטימ ןוא .רעמיורט א

 רעטעברא עמערא .ץנעגילעטניא רעשיטאטש רעד ןופ ליפ

 טבערטשעג ןוא טצכעלעג ןבאה סאװ סעקינשאפעראה ןוא

 רעד ןיא ןראװעג ןגיוצעגטימ ןענײז ,ןבעל רעסעב א ךאנ

 לבײל רעכלעװ טימ — ןױצ־ילעופ עקניל — ײטראפ

 .טריפעגנא טאה קישטליװ

 ליפ ןבאה ,טײקיגנעהפאמוא ריא ןעמוקאב טאה ןליופ ןעװ

 ןעמוקעג זיא טא זא ,טנײמעג טאטש ןיא זדנוא ײב ןדײ עגנײ

 .ןשטנעמ עכײלג עײרפ ןרעװ וצ טנעמאמ רעד

 םאד טבעלעגרעביא טלאמעד טאה טכאנ עקיטולב א

 ־נוה ןענײז לוש רעטרעיומעג רעםיורג רעד ןופ :לטעטש

 ־ײרפ ךרוד טמעראװרעד .סאג ןיא סיורא ןשטנעמ רעטרעד

 ןביולג טימ לופ ןסאלשעג טרישראמ ײז ןבאה סעדער־טײה

 לאמאטימ .קעטאילביב־סקלאפ רעשידײ רעד וצ קראמ ןרעביא

 יד ךרוד ןראװעג ןבירטעצ ןטנארטםנאמעד יד— רעבא ןענעז

 א .ןקאילאפ עטײרפאב טפאשטכענק ןופ ןײלא סאװראנ

 ךיז באה ךיא ןעװ ,ןלאפאב לאמאטימ רימ זיא שינרעטצניפ

 ןוא קאטשניר א ןיא ןענופעג ךיז ךיא באה טפאכעגפיוא

 א רעביא ןעמוקאבכרוד ךיז ךיא באה ,רעטעפש טונימ א ןיא

 א סעפע .ןפלאהעג רימ טאה רעצימע .ףיוה א ןופ טיולפ

 קישטליװ לבײל

 ןעװעג זיא םאד .רימ וצ טקערטשעגסיוא ךיז טאה טנאה

 :רעיוא ןיא םעפע טעשטפעשעגנײרא רימ טאה רע •לבײל

 ...״דרע רעד ןיא ףיט סע בארגאב ,וצ םע םענ״

 ״דטיחש רעד ךאנ העש ראפ עשביה א ןעװעג ןיוש זיא סאד

 רעטכעט עשידײ ײװצ ןעמוקעגמוא ןענעז םע רעכלעװ תעב

 טאה ןעמ .ןראװעג טעדנוװראפ רעװש זיא עטירד א ןוא

 .ןםאג יד ףיוא ןרעיוט יד ײב ןשטנעמ ןײק ןעזעג טשינ רעמ

 ןענעז קישטליװ לבײל ׳ןאמדירפ לקעי ,קינעשטולפ עשטיא

 ...טאטש רעד רעסיוא ןעװעג ןיוש

 ןקישטרוי י וצ טראשעגנײרא ךיז ךיא באה רעטלמוטעצ א

 ןבאה ןרעטלע ענײמ וװ ,םאג רעצלעק רעד ףיוא רעיוט ןיא

 ,טקנאצעג שיט ןפיוא לקינעגאק סאד טאה בוטש ןיא .טניוװעג

 זאלג א — שיט ןפיוא .דאר בלאה א ןטכיולאב םיוק־םיוק

 ־ראפ ריא ראפ ןלעטשקעװא טגעלפ עמאמ ןײמ םאװ ךלימ

 •טײצ רעד וצ ןפאלש טשינ לאמנײק טמוק םאװ ,ןוז ןטײש

 ןופ סיורא דימת טלאפ טרעטיצ ןעמ רעכלעװ רעביא ךאז א

 טוג יוזא באה ךיא ןכלעװ רעװלאװער רעד .טנאה רעד

 .ענעשעק־ןזױה ןופ טשטילגעגםױרא רימ ךיז טאה ןטיהעג

 םיא באה ךיא .ןדאלעגנא ןעװעג טשינ זיא רע סאװ םנ א

 טאה סאד .ןאטעג ליפש א שירעפיטש ךיז ןוא ןביוהעגפיוא

 ףיוא טליפרעד דלאב באה ךיא .רעטאפ ןײמ טקעװעגפיוא

 א םקיב א. — בוטש ןײמ ןופ סיורא״ ־ןעמיר ןקיד ןײז ךיז

 ״!ןדײ ןײק ראפ טשינ זיא רעװלאװער

 ןוא ,ריט טײז רענעי ףיוא ןעניפעג ךײלג ךיז באה ךיא.

 יד ןבארגאב ךיא באה ,ףיוה ןפיוא םענורב ןופ טײװ טשינ

 .״ילכ״

 זא ,תועידי טײרפשראפ ךיז ןבאה םורא געט עכעלטע ןיא

 רעטשרע רעד ןיא זא ןוא ״דמקנ ףיוא ךיז טײרג טכאמ יד

 •קעטאילביב רעד ןופ רעכיב יד ןענערב ןעמ טעװ ײר

 טאה רע .עקידרעטיצ יד ןופ טשינ זיא קישטליװ לבײל

 ןופ רעכיב יד ץױפוצרעבירא עיצקא ןא טריזינאגרא ךײלג

 עשטיא לארשי ,ןרעטלע־רעגיװש ענײז וצ קעטאילביב רעד

 רימ ןריפ טכאנ רעבלאה ךאנ ,רעטצניפ רעד ןיא .רעשטלעפ

 קעטאילביב רעד ןופ רעטצנעפ יד ךרוד רעכיב יד םיורא

 ןעװעג טעברא יד זיא גאטראפ .סעקשטאט עקידלדערנײא טימ

 .טקידנעראפ

 ןרעגאיצולאװער ןופ געט ענעי ךיז ןאמרעד ךיא ןעװ

 יד ךיא עז ,לאעדיא ןראפ טעברא רעמײהעג ןוא זיורבפיוא

 ׳רערעל ןטשרע ןײמ ,קישטליװ לבײל ןופ טלאטשעג עמעראװ

 ןט־20 ןופ ןעניגאב םעד ןיא טפמעקעג ןוא טבעלעג טאה םאװ

 .טרעדנוהראי



 ואמײנ עלעשטיא רעטאפ ױימ / ואמײנ דוד
 (אטנאראט)

 ןיא ןוז רעקיצנײא רעד ,םײה רעזעיגילער א ןיא ןריובעג

 עזעיגילער א ןעמוקאב טאה רע .ךעלדײמ ןופ החפשמ א

 יונעג ,רוחב־הבישי א ןעװעג הװצמ־רב וצ זיב ןוא גנואיצרעד

 ןבאה םירוחב־הבישי יד ןשיװצ .ענײז םירבח ערעדנא ליפ יװ

 םײהעג ןיא ןבאה סאװ ,עכלעזא ןעגופעג טײצ רענעי וצ ךיז

 .שא ,םכילע־םולש ,ץרפ ןופ רעכיב ןענעײל ןביוהעגנא

 ןופ סעמארד ןענעײל וצ טאהעג ביל םנטםרעמ טאה עלעשטיא

 זיא רע ןעװ ןוא ,רעבײרש עשידײ טשינ ךיוא יװ ,עשידײ

 ןײז וצ שזדאל ןײק ךוזאב א ףיוא ןראפעג טײצ וצ טײצ ןופ

 .רעטאעט ןשידײ ןיא טפאכעגנײרא ךיז רע טאה ,רעטסעװש

 ןצנאלפוצנײא טײקכעלגעמ יד ןבעגעג רעטעפש םיא טאה סאד

 ,עניב רעד ךרוד טראװ ןשידײ םוצ עביל יד קינלעימכ ןיא

 ןלײצרעד ןופ קנעדעג ךיא לפיװ טיול ,טלאמעד זיב טאה סאװ

 .טריטסיזקע טשינ —

 א ןעװעג זיא רעטאפ ןײמ עכלעװ ןיא ,ןױצ יריעצ יד

 /׳אבכוכ־רב״ עםעיפ עטשרע יד טריפעגפיוא טאה ,דילגטימ

 ־רעד םיורג טימ ךרודא זיא עסעיפ יד .ישזער ןײז רעטנוא

 ןזיב גנוריפפיוא יד ךאנ ןעקנעדעג רעקינלעימכ ליפ .גלאפ

 סעטערעפא ןוא ןעמארד טריפעגפיוא טאה רע .גאט ןקיטנײה

 תוגאד יד שטאכ ןוא ,עיצאזינאגרא רעשידײ רעדעי טימ

 ןבעל ןוא בײל טימ ךיז רע טאה ,סיורג ןעװעג ןענעז הםנרפ

 טשינ ךיוא םיא טאה סאד .טעברא רעקיזאד רעד טעמדיװעג

 ,קיזומ ןופ סרערעל עטשרע יד ןופ רענײא ןײז וצ טרעטשעג

 ־םקלאפ רעשידײ רעטשרע רעד ןיא גנאזעג ןוא שידײ

 רע טאה טראד ךיוא .ןראי רע־20 יד ןופ ביוהנא ןיא עלוש

 .ןסעיפ ענעדישראפ טריפעגפיוא רעדניק יד טימ

 ךימ טגעלפ רעטאפ ןײמ יװ ,דניק סלא ךאנ קנעדעג ךיא

 מימ טכאמעג טאה רע םאװ ,סעיציטעפער יד ףיוא ןעמענטימ

 ,ןױצ־ילעופ עקניל ,ןױצ־ילעופ עטכער /׳ריעצה רמושה״

 טלאמעד רעד טימ וליפא ןוא ןטםינױצ ענײמעגלא ,ר״תיב

 ןגארטעג טאה עכלעװ ײטראפ רעשיטםינומאק רעלאגעלמוא

 רע טאה ערעדנא ןשיװצ /ךײראפ־לדאנ רעד״ ןעמאג םעד

 סרעדנוזאב רימ זיא סאװ ,״גײװש עשטנאב״ טריפעגפיוא

 .ןורכז ןיא טצירקעגנײא

 ןענעז עסעיפ א ןריפפיוא ןופ ןטײקכעלגעמ עשינכעט יד

 רעבאהביל־רעטאעט יד ךיז ןבאה ,טצענערגאב ןעװעג

 ןשיװצ טלעג טלמאזעג ,זיוה ןיא זדנוא ײב ןעמוקעגפיונוצ

 ןופ ןעמױטסאק ןעגנערב טגעלפ ןעמ .טנײרפ עכעלגעמראפ

 ־רעד ןעגנומענרעטנוא יד ןכאמ וצ יבא ,שזדאל רעדא ץלעק

 .ךײרגלאם

 יז טגעלפ ,טבעלעג ךאנ טאה םירמ עלײב ,עבאב ןײמ ןעװ

 ,ר־׳ד ראפ סע טסאפ ,עלעשטיא ׳ונ״ :ןטאט םעד רםומ ןגאז

 וצרעד ןוא ז״רעטאירט״ ןליפש וצ ,ןוז םרעװעקארק דוד

 ״ז ןדײמ עדמערפ טימ ךאנ

 יד ןגארט ,ןאט־בילוצ ןכאז ליפ ריא טגעלפ רעטאפ ןײמ

 רעטאעט ןופ .ןריזאר טשינ דראב יד ןוא םישובלמ ״עשידײ״

 סעבאב ןײמ ךאנ .ןסײרוצפא ךיז ןעװעג רעװש רעבא םיא זיא

 ןטימ עטאפאק עגנאל יד ןאטעגסיוא רעטאפ ןײמ טאה טיוט

 יד שטאכ ןוא ;לדרעב סאד טצופעגוצ ןוא עלעטיה ןשידײ

 וצ ןענעז סע ליױו ,ןראװעג רעםערג ןענעז הםנרפ תוגאד

 רימ ןוא ,רעטסעװש ײװצ ךאנ ןעמוקעגוצ עילימאפ רעזדנוא

 ןיא ןעעז טנעקעג ןעמ טאה ,רעדניק ריפ ןעװעג ןיוש ןענעז

 ןשירפ א טגאזעגנא ןבאה םאװ ,ןשיפא ןכאװ ראפ עדעי סאג

 .לקאטקעפס־רעטאעט

 רע וװ ,קסוב ןײק טרישזאגנא ךיוא רעטאפ ןײמ טאה ןעמ

 ילעופ רעקניל רעקיטראד רעד טימ סעםעיפ ןריפפיוא טגעלפ

 ןבעל ןײק רע טאה רעטאעט ןופ שטאכ .עיצאזינאגרא־ןױצ

 ןגיוצאב ךיז גנומענרעטנוא רעדעי וצ רע טאה ׳טכאמעג טשינ

 .טיורב ןײז ןעװעג טלאװ סאד יװ

 ןאמײנ עלעשטיא
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 ־טימ רעד טימ ןעגנאגעגנא זיא טײקיטעט עלארטאעט ןײז

 עטנ ןוא שיפיער סקאמ ־ טגײרפ עטנעאנ ראג ײװצ ןופ ףליה

 םרעטומ ןײמ זיב ,טסײה סאד ,1935 זיב יוזא ,גרעבנײװ

 .ראי 42 ןופ רעטלע ןיא ׳טיוט ןקיטײצירפ

 דימ .קינלעימכ ןזאלראפ וצ ןאד טםילשאב רעטאפ ןײמ

 סיורג ןײז וצ ,טאה רע וװ שזדאל ןײק רעבירא ךיז ןעיצ

 ןליפש טימ ןרירטנעצנאק טנעקעג טשינ רעמ ךיז ׳ןרעיודאב

 טימ טקאטנאק ןיא ןענאטשעג רע זיא ןגעװטםעדנופ .רעטאעט

 .שזדאל ןיא ןטארטעגפיוא ןענעז םאװ ׳ןראיטקא עשידײ ליפ

 טרירעפא זיא רעטאפ ץימ ןעװ : טקאפ א ךיז ןאמרעד ךיא

 ךיא ןוא גנוצ רעד ףיוא םקיװעג א בילוצ 1938 ןיא ןראװעג

 ־ײמ ןבאה ׳לאטיפש־יקםנאנזאפ ןיא ןכוזאב םיא ןעמוקעג ןיב

 קידנטלאה .רעטאעט ןוא רוטלוק רעשידײ ןגעװ טדערעצ ךיז

 ןי־מ יוא״ :טרעלקרעד יוזא רימ רע טאה טנאה ןיא גגוטײצ א

 ןבעל שידײ ןעװ ׳רוטלוק רעשידײ ןגעװ טםדער וד ,דניק

 ןיא גנורעלקרעד א רימ קידנזײװ ןוא •״ראפעג ןיא טײטש

 טגאז — גאטםכײר ןיא טכאמעג טאה רעלטיה םאװ ,גנוטײצ

 טעװ רעדרעמ רעד זא ,ארומ קראטש באה ךיא״ :רימ וצ רע

 רע טעװ ךורבסיוא־המחלמ א ןופ לאפ ןיא ןוא טראװ ןטלאה

 .ךדײ עלא ןעגנערבמוא

 נאט וצ גאט ןופ רע זיא ,לאטיפש ןופ םיורא זיא רע ןעװ

 יד ןכארבעגםיוא זיא םע זיב יוזא .רעקיטעמוא ןראװעג

 .המחלמ

 ןײק רעהכאנ ,קינלעימכ ןײק ןפאלטנא ןאד ןענעז רימ

 ךאנ רעגאל ןיא ןעמונעג ךימ טאה ןעמ ןענאװ ןופ ,װעשאטס

 .םירוחב עשידײ טרעדנוה ראפ א טימ ןעמאזוצ ,קםישזראקס

 ײרד ןוא רעטאפ ןײמ זיא װעשאטס ןיא עיצקעטארפ ךרוד

 ,17 עלעגײפ ,טלא ראי 25 ״דאל) םרעטםעװש ערעײט ענײמ

 רעד תעב ןטלאהאבוצסיוא ךיז ןעגנולעג (11 עלחר ןוא

 טעמכ רעד טימ .עקגילבערט ךאנ גנולדיזםיוא רעטקעריד

 ־לאמעד םעד ןיא טקישעג ײז ןעמ טאה ןדײ עפורג רעטצעל

 רעגאל־עיצארטנעצנאק א ,װאטאיגאפ ךאנ ,״ןדע־ןג״ ןקיט

 טאה ,ראי פאנק א קידנעײזפא וװ .קענאדײמ ןופ טײװ טשיג

 ןשטײד יד טימ םיוטשנעמאזוצ ןטשרמולכמ א תעשב ןעמ

 רעטאפ ןײמ ײז ןשיװצ ןוא רעגאל ןצנאג םעד טגנערבעגמוא

 ־מוא זיא רע ןעװ ,עטאד עיונעג ןײק .רעדניק ײרד יד טימ

 ־עגכאנ באה ךיא לפיװ ףיוא רעבא ,טשינ ךיא באה ןעמוקעג

 בײהנא ןעמוקעגראפ םע זיא ,ןשינעעשעג יד טלאמעד טשראפ

 .רעבמעװאג

 יקםנימאק לפאק טימ השעמ א / רעקוצ םהרבא
 (ןאדנאל)

 טימ ןראפעג לאמא זיא ,סיל רתלא ׳ר ׳רעװש רעטלע ןײמ

 זיא ןעמוקעגקירוצ .ץלעק ןײק עדזאי א ףיוא עלאגעלאב לפאק

 ראפ םיא ןלאצאב םײב זא ,יוזא ,טכאנ רערעטצניפ א ןיא רע

 ןבעג וצ טאטשנא .תועט א טכאמעג רע טאה ״דעיםנ רעד

 ןבעגעג רע טאה ,תועבטמ םעקיפאק־קיצנאװצ ײװצ ןעלפאק

 .קיטש־לבור־ףניפ ענעדלאג ײװצ

 רעװש ןײמ ײב טפאלק׳מ ,ירפ רעד ןיא דלאב םנגראמוצ

 : טגערפ ןוא לפאק ךיז טזײװאב םע .ריט ןיא

 ןטכענ רימ ריא טאה טלעג אראפ סאװ ,רתלא ׳ר —

 ענעדלאג ײװצ יד ןעמונעגסיורא רע טאה ײברעד — ? ןבעגעג

 .שיט ןפיוא טגײלעגקעװא ײז ןוא תועבטמ

 ־כעלרע ןײז ראפ ןעניולאב טלאװעג םיא טאה רעװש ןײמ

 .ןרעה טלאװעג טשינ םעד ןגעװ טאה לפאק .טײק

 יקםנימאק לפאק
 ,םעדגאל :ןעלטימ־עיצאקינומאק עגײז הלגע־לעב ״רערעםעב״ רעטנאקאב

 ןטימ ,ץיפש רעד ןיא דרעפ 4 טימ סעקשטירב ןוא םעקשארד

 ♦ץלעק וײק ןראפ ומצעבו ודובכב ןײלא לפאק טגעלם ראטאנרעבוג
 ,תולכ עמירא טכאמעג הנותח .םעילימאפ עמערא טציטשעג הבחר דיב

 /׳רתסב ןתמ״ ןוס ןטלאהעג קראטש



 ןאמליס בקעי ברה / ירושג.ש.מ
 (םילשררי)

 קינלימח ותרוכמב .א

 ןילופב רשא ץליק ךלפב ריע — קינלימח — ותדלומ ריע

 םהרבא יבר ריעה בר היה ױבא .היסורל הפופכ זא התיהש

 ןכ ,היתוביבסו ונכשמ ריעב דאמ ללוהמו דבכנ ,ןמלים קחצי

 תױוהו ץרא־ךרד תוכלהב ותעידיו ובל בחודב ןכו ותרות בורב

 םירחא דמללו ומצעב דומלל /הל ױצח היה ונמזו .םלועה

 םהב קםעש רובצ יכרצל םגו ,ומצע יכרצל ,ול ויצחו ,םנחב

 .הנומאב

 .״םינוקז ןב״ל בשחנו ברה לש ױנבב ריעצה היה בקעי

 ותורענב םםרופמ היה דוד ױחאו ״דרותב םילודג ױה ױחא לכ

 ריאמ יבר הצבורטםואמ ר׳-יומדאה ןואגהו ,גלפומ יוליעל

 ױבא יפמ ותורענב דמל בקעי .ותבל ןתחל וחקל יולה לאיחי

 .הבוטל םהיניע וב ומשו והובבחש םילודגה ױחא יפמו ברה

 .הרות לש הלועל וםינכהל ורהמ שמח־עברא ןב ותױהב

 תוחשל וכישמהש ,ױחא יפמ םגו ױבא יפמ דמל תצק לדגשכ

 יתלב תונורשכ ולגתנ ולצא םג .דומלתה םיב ךר ונדועב ותא

 הריואב חתפתהו ךלה אוהו ,ױעדוי לכ תא ואילפהש ,םײוצמ

 םיברל בא־ןינב היה רבכ ױרוענ רחשמ דוע .האריו הרות לש

 .ןיגמב ונממ םילודגלו וליג ינבמ

 היםורו היגמרג ןיב הצרפש הנושארה םלועה תמחלמל דע

 םלועל ץוחמש םינינעב הברה בקעי ןיגעתה אל ד״ערת תנשב

 לככ תידוהי תיםופט הרײע התיה קינלימח הרײעה .הרותה

 לכבו תולכורב ״דכאלמבו רחםמב וקסע הידוהיו ,תורײעה רתי

 ־אנתב ,דומלתה םלועב תוםופת ױתובשחמ לכ םלוא .םדיל אבה

 בהאו הכלהה לש הקמועב ןל היהו ״רמאד ןאמ״ יאהבו אמק

 ,אתװצב דמולו בשױ היה הכו .אלפנה הדגאה סדרפב לײטל

 .הרותב םיתע הלבמו ומצע םע ויא

 ,יםורה ראצה רטשמב הרושכ לכה אלש שיגרה םנמא אוה

 ועימשהש ילב ,תוניחבה לבמ הברהב םיחפוקמ םידוהיהשו

 ךרבל םדא בײחש ,ונימכח ורמא ירה ךא .תונעמו תונעט

 .ב טה לע ךרבמש םשכ הערה לע

 דיע .הנושארה המחלמה תפוקת בקעי לע הרבע קינלימחב

 ונענש ןילופב היםור אבצ לש תוזחמה ונורכזב ױה םײרט

 םיצמאתמו הינמרג ירחא םיהונ םידוהיהש םינלופה תונישלמל

 ברחל םיגותג םידוהיה ױה הזמ האצותכו ״דיתואבצל רוזעל

 ידוהי לכש תױלתלו ידוהי לכ ראוצ לע תחנומ התיהש הדח

 תוגירה ,תױלתל האיבה תינלופה תונישלמה .ןהל יופצ היה

 ידוהיהו ,תונישלמב יפוד לכ ואצמ אל םיםורה יכ ,םישוריגו

 לוכי וגיאו ותפרח עמושה קושעו אכודמ לש בצמב היה

 קועזלו העיבהל היה לוכי אלו ותרצ תא שיגרה אוה .בישהל

 ארונ המו ולרוג היה ער המ .ול השענש םמחהו לועה לע

 ״ןילופ .המחלמה תואצותל םידוהיה ופיצ םיניע ןױלכב .ובצמ

 החיטבה תררחושמ הכלממל תױהלו התוריחל בושל הננוכתהש

 תולבגהה לכ תא לטבלו םיבשזתה לבל תױכז יװש תתל

 וגתשג .םיחרזאה לש תונושה תורדשה ינב לע תוקיעמה

 יוניש לח אל םידוהיה בצמב ךא — תורודה ונתשנו םינמזה

 םוק םע .הברהב ערוה םבצמ יכ היה המדנ םיתע .הבוטל

 םיחרזאהו אבצה ילײח לש םהישעמ תישאר ױה תישפחה ןילופ

 לע תוחטבהה םױק יאו ,םידוהיב תוערפ ךורעל םינלופה

 .תושחול םילחג לעכ קינלימחב ומצע שיגרה אוהו .תױכז יװש

 תולעלו אכבה ץרא תא בוזעל יאדכ ילואש ,בושחל לחה זאו

 ץראב ולשמ תדלומ ומצעל לגםלו הקיתעה תובאה ץראל

 .תירוטםהה

 ריעה ידוהי .קינלימחב רובצה יכרצב ןינעתהל לחה בקעי

 ,םבר לש ױנוקז ןב ותױה ללגב קר אל והוצירעהו והודבכ

 דאמ בורק היהו רובצהו ללכה יכרצל ותוריסמ ללגב אלא

 ״תיתדה תירבעה תורפםב ןינעתהל ליחתה אוה .ינױצה ןױערל

 ברה ,רשילק שריה־יבצ ברה ירפםב בר ןױעב ארוק היה

 קחצי ברה הנלדירפ ןתנ ףיטמה ברה ,ןילמזמ יעלקלא הדוהי

 .בחר םלוע ױנפל חתפנ ךכ ךותו ,םירחאו הדילמ םנײר בקעי

 אטילו ןילופ תובישיב תונושה דומלה תוטישב ןינעתה ךדיאמ

 םירחאו זלט ,הקדובולס ,רימ ,ןיזולװ תבישיב ומכ ,תוללוהמה

 תורפםה ױלע התשע ריבכ םשור .תובישיה ירוחב דיתעבו

 .םיובנסינ קחצי ברה ירפם ומכ ,ןױצל הפיטהש תינשרדה

 ללה רפוסה ,קוטסילאיבמ רבילהומ לאומש ברה ירמאמ

 וריעב .תיתדה תונױצה ןױערל רתױ ברקתנ זאמו ,ןילטײצ

 ,יתדה רעונה ברקב הסיסת התיה תרכינ םנמא קינלימח

 ״ױרמש לע אופקל אלש ״דיה השוריפש ,שרדמה תיב ירוחב

 .לפרעב הטול היה ןײדע הז והשמו ,והשמ תושעל םא יכ

 תלואגב ןימאהל וכישמהו ינױצה ןױערל וגעל לאמשה תוגלפמ

 ךא .״םלועה לכ ילעופ״ ידיב ״תיטםילאיצוםה הכפהמה״

 חװקת הררוע יטירבה םעה ידי לע הנתינש רופלב תרהצה

 הילעל תונכה תושעל וננוכתה ױריעצו ,ידוהיה םעב תולודג

 .לארשיל

 .ותעד תופיקתבו וינפ תעבהב דובכ ררועמ היה בקעי

 ױתועונת .ורובד חרואמו ױניע יטבממ תצבצבמ התיה תוליצא

 ןורשכב ןחנ .םידיסחה דחאכ שובל — תונידעב ױה ױםומנו

 ,ןנוחמ םאונכ עיפוה יחרזמה תא תרשל לחה זאמו ,רובדה

 התיה ותיוה לכ .רדהו דוה תפםות ול הוש ורובדב ונוחטבו

 .םעלו העונתל ץמאמו ץרמ תפסותל ,הלועפל ,םישעמל הנותנ

 תב םע ןיאושנה תירבב אב ״דתישארב ,ט״ערת תנשב

 לארשי יבר לש ונב ,בוקולמ ןרטשנגרומ יבצ ׳ר יברה
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 לע רפם איצוהש) עדונה ןױצ־בבוחה — בוליפמ ר״ומדאה

 עדונה קידצה ילדנמ יבר לש ונב דוד יבר לש וגב ,(ןויצ

 ונחלוש לע הרותב קסוע ראשנ ױאושג ירחא םג .קצוקמ

 ןעמל הלועפה ךא .הסנרפ ינינעב קוםעל ילב ,ונתוח לש

 תעונת לועב םנכנ אוהו ,חונמ ול הנתנ אל ינױצה ןױערה

 רצק ןמז ירחא •הינברלו הישיאל ברקתנו בוקולב יחרזמה

 הינשה הדיעוב בוקולב יחרזמה גיצנכ ףתתשהל ול ןמדזנ

 ח״כ ימיב השרװב המײקתהש ,ןילופב יחרזמה לש תיצראה

 תואצרהלו םיחוכיול בישקהו בשי הבו ,ט״ערת רײא ׳א — ןםינ

 בוזעל רדנ וליאכ זאו ,ותמשנו וחור תא וביהלהש ןױצ ינבר

 ־תינובל ףרטצהלו לארשי־ץראל תולעלו האמטה ןילופ תא

 .הינב

 בוקולב ותבישי .ב
 יחרזמה גושגש לש הפוקתה הלחה בוקולב ובשומ זאמ

 עיפוהל ליחתהש ״יחרזמה״ ואטבמ־ילכ .ןילופב ותחירפו

 םיובנסינ קחצי ףיטמה ברה תכירעב השרװב ט״ערת תישארב

 עסמל היה ,קוטםילאיבב רבילהומ לאומש ברה לש וריכזמ

 .העונתה לש ןוזוצגה

 .םירמאמב קר אל ןינע — םיריעצה םיארוקה — ונל ױה זא

 םירבחה לכל ושמש ןױלגו ןױלג לכב ואבש תױצנדנופסרוקה

 לכ לש תידימת הדיעול ,םינקסעל דעומ־תיב ןיעכ םיריעצה

 תיב״ ינב ונמצע תא ונשגרה ונלוכו ,ןױערה לצב םילגזדה

 ־נופםרוק ףא וניניעמ המלענ אל ןכלו .״תחא החפשמו דחא

 הדיעול םיאב ויהשכו .תחדנ יכה הריעהמ םג תחא היצנד

 ומשב ױרבח ינפל ומצע תא גיצה ריצ לכו איהש וזיא תילילג

 תומשה יכ ,םינשמ ריכמכו דידיכ לבקתנ דימ, וחהפשמ םשבו

 ״תױצנדנופםרוק״ה ךותמ אירבחה ןמ דחא לכל םיעודי ױה

 ,רבח לכל ״תישיא הדועת״ ןיעכ ושמשש ״יחרזמה״ ןועובשבש

 הריקחל בושח רמוח דיתעב םג הנשמשתו תושמשמ ןהו

 .תיחרזמה תונקסעה לש תיפרגויב

 ינבמ דחא היה ,בוקולב בשיתהש ירחא ,ןמליס בקעי

 היאר ילב קוחרמ הז םע הז הליחתב ורשקתנש הר־בחה

 רבחל ךפה אוה .״יחרזמה״ב ״היצנדנופםרוק״ ידי לע פ״אפ

 .לילגבו םוקמב התדובעב לעופב ףתתשהו העונתב יביטקא

 לכב ותוזירזבו ותוריסמב ױרבח דצמ הבר הבח ול שכר אוהו

 התיהש הדובע לכמ טמתשה אל ללכב .םואלהו העונתה ינינע

 .לודגו ןטק ,רבד לכל תובישח סחײ אוה .י״אל תוכײש הזיא הל

 םוש ילב דבע ,םירוםמ יכה םידבועה דחאכ ןיטצה םוקמ לכב

 .המצע הדובעה םשל םא יכ ,דובבה רחא ףודרל ילבו יבמופ

 אולמב יחרזמה ןעמל לועפל לחה בוקולב ותעפוה זאמ

 בוקולב ותעפשהב הדסונ ט״ערת לש ץיקה ישדחב .וצרמ

 הא וגגח בא־םחגמ ו״טב .יחרזמה דיל י״אב תובשיתהל הרבח

 ■שיא תואמ לש דמעמב ריעב יחרזמה לש תיבה תכונח

 קינרמשטו שטירזמב יחרזמה תודוגאמ םיריצ תופתתשהב

 ירחאו ,החיתפה ר״ױ שמיש ןמלים בקעי .(יודנל םײח לאומש)

 לש ומלוע תםקשה לע םימואג ועמשנ הלהקמה יפב םיריש

 ױדימלת תא ףתיש םוקמבש ״יחרזמה רדח״ .וכוניחו יחרזמה

 לודגה שרדמה תיב שבכנ ןכו .תירבעב םיריש תעמשהב

 .ןױצל הילעו תונױצל הפטהו יחרזמה ימאוג תואצרהל

 ישנא דצמ תוערפהב םנמא הלקתנ בוקולב יחרזמה תדובע

 ,םילוסם םיעצמא ינימ לכב ושמתשהש ״לארשי ינומא ימולש״

 ױרבח תפידרו אוש־תונישלמ ,תוגױזבב יחרזמה תא םתוזבב

 יחרזמה ירבחל ועירפה ןכו .םיזיולקב דומלל םהל תתל ילב

 םהילע ומירה םג תומוקמ המכבו ,םתליפת יתבב ללפתהל

 ןיב״ו ,ריעב יחרזמה ךוגיחה דגנ םתלועפ ונװכ דוחיבו .די

 יחרזמה רפסה־תיב לע המחלמ ״םײמולש״ה וזירכה ״םיגמזה

 וערזמ ןתי אל״ שיאש הליפתה יתב לכב םיזורכ וקיבדהו

 הז רסם־תיבב וכרענש תױבמופה תוניחבה םלוא ...״ךלומל

 תוניחבה .םידגגתמה למע לכ תא לאל ומש ,ױדימלתל ס״מהוחב

 םהידומל לכב ליח םידימלתה ושע המכ דע ,לכ ןיעל וחיכוה

 רפסמו השדח הקלחמ הפםותנ הנש לכב .תירבעב תירבע ױהש

 .הלע םידימלתה

 הכרב תעדומ םיארוק ונא פ״רת ױלסכב ח״ימ ״יחרזמה״ב

 הדוגאה רױיכ ןמלים בקעיל יחרזמה יריעצו יחרזמה דעו םעטמ

 העירפה אל החפשמה תלהנה .הנושארה ותב תדלוהל בוקולב

 תועובש המכו .יחרזמה ןעמל תירובצה ותלועפב ךישמהל ול

 דומלל תוריעצל ברע ירועש תחיתפ לע םיארוק ונא הז רחא

 תובורק םיתעל .תינלופה הפשהו לארשי תודלות ,תירבע ,ך״נת

 .אבהל הלועפה יכרד ועבקנ ןהבו ,םירבח תופסא וארקג

 ייהש םיביטקא םירבח רפםמ לע תוארהל היה לוכי ןוגראה

 בר ץרמ .םישעמל דוםי ןבא חנוהו ףינםה חותיפל םירוסמ

 ךרע לע דחױמ זורכ םםרופו ,ריעב לקשה תצפהב עקשוה

 ל״קקה ןעמל םיפםכ ףוםיאב ןינע הארה ןכו .יחרזמה לקשה

 ורדוםו הירופ הלועפ חתיפ ריעבש י״אה דרשמה .הפי הלעש

 .הילעל וננוכחהש םירבחל םײעוצקמ םירועש

 ד״בא דוד ברה ױחא ױלע תומב ןוםא והרק א״פרת ףרוחב

 ־םואמ יולה לאיחי ריאמ ר״ומדאה ןואגה ןתח ,ןיניטסוגב

 ברהו ,םידלי השש םע הנמלא תוחנאל ױרחא ריאשהו ״דצבורט

 .״יחרזמה״ב ודיפסה הנטוקב ד״בא קנורט הדוהי קחצי

 לש תישילשה הדיעוה השרװב המיקתה ב״פרת ףרוחב

 יחרזמה ריצכ בקעי ףתחשה ובו ,ןילופב יצראה יחרזמה

 ןעמל הלועפה תרבגהל הצרמנ הפיחד הנתנ הדיעוה .בוקולב

 ױלע לטוה הכו ,שדחה יזכרמה דעול רחבנ ןמלים .העוגתה

 •העונתה זכרמב םג הלועפ ףתשלו השרװל םעפל םעפמ עוסגל

 דימ םיריצה ױרבח םע דחי ןמלים שגנ בוקולב םג ןכאו

 ־וצקמ לכל הלועפה חא שדחמ ןגראל הדיעוהמ םבוש ירחא

 טרוםירל יארחא היה רבח לכו םיטרוםירל הקלחנש ,היתוע

 .ולש

 םירועשה חא להנמ היה אוה .ףינםב היחה חורה היה ןמליס

 םעפמ עיסומ היה אוה .םײתעשכ ברע לכב ומײקתהש דומלתל

 ללכבו ,םע תופסאב ױדיקפתו ץראה ןינב לע םימואנב םעפל

 ״רדח״ה .הליעפה ותוםתתשה ילב ףינםב הלועפ התיה אל

 םיתניב .ובל תמושת רקיע ךשמ יחרזמה י״ע ריעב דםונש

 תינױצ הדוגאו ,וריעב ןױצ־יריעצ תדוגא םײקתהל הלדח
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 תינױצה הדובעה םג ןכלו ,ללכ תמײק התיה אל תיללכ

 תדחױמ הלועפ דועו .יחרזמה םכש לע תלטומ התיה תיללכה

 ר״דה לש ןורכזה םױב הנש הנש םואנל :ןמלים ול עבק

 היהש ,יחרזמה םלואב ,גיהנמ רותב וכרע לע ,זומתב ׳כב ,לצרה

 .רוחש טשוקמ

 תלילש רוקמל ולצא התיהש תולגה ױלע הםאמנ ךדיאמ

 ידוהיה םעה לש םישקה וײח ידי לע יכ ,לארשיב םײחה

 םלועה לע טיבהל ידוהיה לגרתה הרמה תולגה תפוקתב

 פײחה תונױזח לכל סחיתהלו ההכ תרפופש ךותמ םײחהו

 ־ורפה רסוח ,ריואה ײח — ןאכמ .ילילש ןפואב תואיצמהו

 אוה .םיפכ תעיגי לש הדובעה לוטבו לארשיב תױביטקוד

 טפוגב םינובה לארשי־ץראב יחרזמה־לעופה ישנא תא ץירעה

 ׳הרוםמה ץראב הרותה ײח תא םהײח חרואבו ץראה תא

 .יחרזמה ידבועל ףרטצהלו אוה ףא תולעל ןנוכתה ומצעבו

 תובאה ץראב .ג
 רזעו םירחא תלואגל ףיטהו ףאשש אוה .יהיו םק רבדהו

 תורודה אשמ תא ױלעמ רענ ,הצרא תולעל יחרזמה יצולחל

 ריהב םױבו .ומצע תא םג הנורחאב לאגו תולגו דובעש לש

 םע דחיב ושפנ תאשמ ץראל עיגה ,ד״פרת תישארב ,דחא

 ותװקב ,ותחפשמ ילב ״דלע ידיחי .העונתב םיליעפ םירבח

 םג ױלא הלעי זאו ,ץראה ײחב טלקהלו םדוקמ רדתםהל

 .ותחפשמ תא

 יחרזמה־לעופלו הלוכ תונױצל הדירי תעשב ץראל אב אוה

 ,ץראהמ הלודג האיצי ״דילעה תקםפה ״דדובע רסוח .טרפב

 ערקה תדיעו םורפב — םלוכ לעו ,חורה לע הבורמ רמוחה

 עיבטה הז לכ — םיתשל הנחמה תא ערקש יחרזמה־לעופב

 םירבחה תצובקמ דחא היה אוה .ונתעונת לע הערל ומתוח תא

 ״יחרזמה לעופה״ ןואטבבש םישדחה םילועה לש םײביטקאה

 ונירבחל בתכמ״ב ואצי (ה״פרת ןושח—ירשת ,אי—י ןוילג)

 שיש תױשעמ תועצה תרוש םימתוחה ועיצה ובש ,״הלוגבש

 .הבוטל בצמה תא תונשל ןהב

 לש תיעיברה הדיעובו ,ותפקשה דעב יראכ םחלנ ןמלים

 םירה (ה״פרת ןושחרמ ׳כ—בי — םילשורי־ת״פ) מ״ופה

 םשבו ,תורדתםהל הסינכה םומלוב דגנ זועב ולוק תא ןמליס

 אירקה ןילופב יחרזמה־ץולחהו יחרזמה יריעצ תורדתסה

 ״דרהצה וירבח םשבו ומשב

 תכשמה לע ינימיה ףגאה ירבח תזרכהו הדיעוה ןולשכ ירחא

 ,םילשוריב הדיעוה הכשמנ ,יחרזמה תרגםמב מ״ופה םױק

 לש שדחה יזכרמה דעוב רבחכ אוה ףא רחבנ ןמליס בקעיו

 ןינבל ףתוש השענ אוה הכו ,יחרזמב ראשנש יחרזמה־לעופה

 .וז תױרחאב אשונו הדובעו הרות חורב ץראה

 לש שדוחמה ןוגראב ליעפ היהו ביבא־לתב בשיתה בקעי

 התקולחו הדובע תלבק ןוגראב ױלעפמו ימוקמה מ״ופה ףינם

 א״תב מ״ופה ףינם לש שדחה דעוב רחבנ אוה .םירבחה ןיב

 תדעובו תרוקבה תדעוב רבחכ ףתתשה ,דעוה דילש הצעומבו

 ריעצה יחרזמהמ הבכרוהש םײחרזמה םידבועה תורדתםה

 לבםב אשנ אוה .ףינםב תפומל תוליעפ הארה ללכבו .מ״ופהו

 וריכה הדובע רסוח תעשב .םירבחה לש הדובע רסוחו הדובעה

 םיאשונה םיונעה דחא הז היה .וגזמו ותנוכת תא םירבחה

 םשפנש םתנומאבו םתוקתב םתקוצמו םלבם תא הממדב

 תובהלתה לש עבונ ןיעמ םבלש ,ותמשגהו לאידיאל הרושק

 .יחרזמה לעופה רבדל השודק תוריסמו תימינפ

 םילשוריב המײקתהש מ״ופה לש תינױצזינגרואירה הצעומב

 לע הפירח תרוקב ןמלים חתמ ה״פרת רדא חכ—זכ ימיב

 ,ביבא־לתב הדובע תקולחב רדםה לעו השענ אלשו השענה

 םילודגה םידיקפתה לע ,םירבחה לש ערה בצמה לע הארה

 ,םירבחה ןיב ררושה יתוברת־יתלבה סחיה לעו ונינפל שיש

 שרד אוה .הדובעה דעב עירפמו הנבה יא ידיל איבמש המ

 ריעב ונתדובע יכרדב םײונישו הקזח תיתורדתסה תעמשמ

 פ״העוהש ןכ ומכ הארה אוה .יחכונה בצמל ומיאתיש רפכבו

 ינפוא לע הלוגב םירבחל ררבל ידכ רבד םוש השע אל

 הלהנהה לש הםחי לעו תיללכה תורדתסהה לש היחתהו ןינבה

 .ונילא תינױצה

 םימגפה לע הארה ,ןױושו רשױ דעב םוקמ לכב םחלנ אוה

 לגתםה אוה .הפרותה םוקמ תא אוצמל תוסנל דציכ עיצהו

 תוםג תודובעל ליגר היה אלש תורמלו ,ץראב בצמל שיה

 לדבה ןיאש תוארהלו ןהל בדנתהל ןושאר היהו ,ןהב לחב אל

 .הליעומו הרשכ הדובע לכ תפתושמה תילכתלשו ,הדובעב

 ״ינומכחת״ רפםה־תיב ןינבב רמושכ הרשמ לבק בקעי

 ודיקפת רקיע מיבא־לתב יחרזמה םעטמ ונינבב לחוהש

 ,ץראב םיבשױה ױרבח םירפסמו .הלילה תועשב היה הרימשב

 ותא דומלל ליבשב ברע תעל ױלא םיפםאתמ ױה םימעפלו

 תוצח ירחא תועש שלש-םײתעש ךשמב ארמג ףד אתװצב דחי

 אליל ארביא אל :ל״זח רמאמ תא םשפנב ־יומײק הכו ״דלילה

 ...אסריגל אלא

 םתואמ היה אל לבא ׳ןטםילאידיאו םלוח בקעי היה ועבטמ

 םיעקתשמ ,ונומהו םלועה ןמ אענצב םהל םישרופה םימלוחה

 להואב םהירוםיו םרשא תא םיאצומו םתבשחמ תציחמב

 ״תרצױ תױלאידיא התיה ןמלים לש תױלאידיאה .דדובה םחור

 •םתרשעמו םהילא תרזוחו םײחה ךותמ תעבונה שפנ תאשמ

 •שואי לש תונלבוקו תומוערת ירבד ױפמ ועמשנ אל םלועמ

 ךותמ אלא ץראב השקה תואיצמה תא האר אל וליאכ

 הפי ןגובתמ םדא היה וליא לבא .דימת הריאמ אירלקפסא

 ךותמ טלובו וחצמ לע ץבור רעצה תא םיתעל האור היה ,ױנפב

 והליג אלו ובלב קומע אשונ היה יאשחה רעצה־דום .ױגיע

 ןילופב ריאשהש החפשמה תגאד םא תעדל ןיא .םדא םושל

 לכױש דע ילכלכה ובצמ תא רפשל ךיא ,ותבשחמ תא הדירטה

 תא הלעה אל םעפ ףא .םירדוסמ החפשמ ײח להנלו התולעהל

 ץחלה ױלע לדג הארנכ ,ןילופמ ,״םש״מו ,ױפ לע ותגאד

 ףא לע ירהו ...םיפיעסה לע חוםפל אלו השעמ תושעל

 לארשי־ץרא תבהא לש תונוכתמ קלתםה אל הנחמב האלתה

 וללה לע םג הכרעהבו הבהאב רבד אוה ,לארשי םע תבהאו

 םיבושי םימיקמו םישיבכ םיללוםה ,י״א תא םינובה םישפחה

 הבריק הבושילו ץראל ותביח .םינוליחה יגוחמ םה םא וליפאו
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 טאה סאװ ,גלפומ ןדמל — ןאמלים בקעי ׳ר ברה
 טײרפשראפ תובהלתה טימ טנגױ רעטםירפ ןײז ןופ

 ןעװעג־הלוע גירקטלעװ ןטשרע ןכאנ .קנאדעג־ןױצ םעד
 .״םישיבב״ ןעיוב םײב טעבראעג ץולח סלא .י״א ןײק

 םרעדנירג יד ןופ ןעװעג .תוקחד םיורג ןיא טבעלעג
 ןײק ןעמוקעגקירוצ .גנוגעװאב־יחרזמה־לעופה רעד ןופ

 ןוא עצינשזרעיפ ןופ בר םלא ןראװעג־הנמתנ ,ןליופ
 .טײקיטעט עשיטסינױצ ןײז טצעזעגראפ

 ל״ז ןמליס בקעי ברה

 .החירפהלו ץראה תא בשײל ודעונש לעפמו הלוע לכל ותוא

 העונתה לש ךװתה ידומעמ היה שדוחמה יחרזמה־לעופב

 .היתוצעומו היתובישיב םירבדמה שארמו

 ױבורק תטלחהל ענכהל ץלאנ ,ךשוממ אירטו אלקש ירחא

 תונברה תנוהכ תא ױלע לבקלו ןילופל רוזחל ותחפשמ ינבו

 דפתשי לארשי־ץראבש דע ,קינלימח דילש הצינשריפ הריעב

 ונא םיארוק הכו .ץראל רוזחל זא לכױו ילכלכה בצמה

 ,(ז״פרת רײאב וט) יחרזמה־לעוםה תעונת ןואטב /׳הביתנ״ב

 תימלועה תירבה תלהנה םעטמ ןמליס בקעי ברהל הכרב תעדומ

 ילגרל וידידיו וידבח םעטמו יחרזמה־לעופה לש לעופה־דעוהו

 .ןילופבש הצינשריפ ריעב ד״בארל ותונמתה

 ...ךריע קינלימחלו .ד

 קוחרש רבדל ןיאו .שממ הביש התיה אל ןילופל ותביש

 השקה ילכלכה בצמה בקעב .ןילופל ״הדירי״ לע בושחלמ היה

 אלו ,ץראל ותחפשמ תאלעה לע בושחל ול היה השק ,ץראב זא

 אוצמלו ותחפשמ קיחל בושל דשאמ תרחא ךרד ול הראשג

 ההטבה ךמם לע ,ץראל ותחפשמ םע דחי בושל ךרד ךב רחא

 ןמז תא שיחהל רשפאה לככ תושעל ץראב העונתה םעטמ

 הלק אל .םיאתמ ילכלכ רודס ורובע אוצמלו תינש ותילע

 •תרחא הרירב התיה אל ךא ״דטלחהה ההיה

 ױדידיו ױרבח םע קודה רשקב דמע ןילופל ובוש זאמ

 הילעה ןמ ״םידרױ״ זזברה אצמ אוה ןילופב םלואו .העונתב

 םהו ,״יקסברג תילע״ יסופיטה יונכב הארקנש תיעיברה

 יראכ םחלנ ןמליס ברה .הער ץראה תבד תא איצוהל ולדתשה

 םישנא םישורד לארשי־ ץראלש וחיכוהב ,וללה תובידה דגנ

 אל וזה הנכהה ןיאבו ׳הב םתטילקל הנכהה בלש תא ורבעש

 תא לצנל םידרױהמ עבת אוהו ,עבק לש הטילק ןכתית

 רובעי אלש םהל וחיטבהב תשדוחמ הנכה םשל ןילופב םאצמה

 האובנ ירבד וליאכו •ץראה תא םתביזע לע וטרחתי םהו בר ןמז

 ...ױפמ וקרזנ

 תא דדועל ןמליס ברה לע זאיטה השרװב יחרזמה תעונת

 בצמה לע ױתואצרהבו םינוש תומוקמב ױרוקבב םירבחה

 תוחורה תא טיקשהל חילצה אוה ןכאו .לארשי־ץראב יתימאה

 לועפל םירבחה תא דדוע ףאו ״םידרױ״ה בקעב וערפוהש
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 ןילופב םג .הדובעו הרות ןױער םושיג ןעמל ץרמ הנשמב

 לע הריציה ילבח באכב ףתתשה ׳העונתה באכ תא באכ אוה

 דובבל היה ותעפוה םוקמ לכבו ׳ץראה ןינבב שדוקה תרהט

 .ירבעה םעה לש הדיחיה תדלומל ןח תיול ופיםוהב תראפתלו

 ,ותדלומ ריע קינלימחב והטמ תא םיקה ןילופל ובוש זאמ

 הביבםבו םוקמב יחרזמה ףינם תאיחהל הברה עיפשה אוהו

 םיליעפה םירבחה תםנכהמ םא ,תונוש תוביסמ שלחנ ומױקש

 ריעה תא םיכרבאה םירבחה תביזע תאפמ םאו ״דחפשמ לועב

 דקפמ ךרע ןמלים .תורחא םירעב היחמ תורוקמ םשפחב

 ררועל הםינו שרדמה־תיב ירוחב תא ױלא ךשמ ׳ריעב תוחוכה

 ,ז״פרת ףרוחב דוע .תיתד־תימואל ,תינחור הסיםת םוקמב

 תלחתה״ קיגלימחב יחרזמה םעטמ ןגרא ,״םתה״מ ובוש ירחא

 ברה םשארבו ,םע בורב הכרענש ״שדח הרות־רפם חביתכ

 הכרענש ״הכלמ־הולמ״ה תעבו ,בקעי ברה לש ױבא ,אתמד

 הגיגחהו ,בהלנ םואג ןמליס בקעי ברה םאנ ערואמה דובכל

 ירחא שלשב םינוש םיריש תיולבו י״א דוקירב המײתסנ

 .הלילה תוצח

 יחרזמל םישדח תוחוכ תכישמבו ןוגראב קםוע ודועב ךא

 ןױלגבו ,ןמרלק המלש ,ריעב העונתה יריחבמ דחא קלתםנ

 ״ןעבעל עשידױ םאד״ העונתה ןועובש לש ח״פרת זומתב ד״כ

 גיצנו יחרזמה שאר־בשױ תומ לע לבא־תעדומ המםרפתג

 ח״פרת זומתב ׳י םױב ומלועל רטפנש ,קינלימח ריעה תצעומב

 הדבא ריעב העונתה .וײחל םיששה תנשב הרצק הלחמ ירחא

 בקעי ברהל רוזעל לדתשהש ,ץרמ לעבו עיפשמ חכ וב

 .ירפ תאשל הלחה םתלועפו ,יחרזמה תיחתל ױצמאמב

 ורבחו ודידי תומב ונוגי לע רבגתהל קיפםה םרט דועו

 ,ןמלים קחצי םהרבא יבר ,ריעה בר ,ױבא ױלע תמ ,הדובעב

 קינלימחב הנש םישמחכ ד״באר היהש ,ץ״רת תנש תישארב

 ילודג תצעומ״ ירבח ןיב הנמנ היהש ףאו .ױרוענ תונשמ

 ׳ןױצל דגנתה אלש קר אל — ןילופב ״הדוגא״ה לש ״הרותה

 הילע ידי לע םמצע לואגל ותצע ילאושל יולג ןפואב ץעי אלא

 וכײתשה מבורבש וינבמ החונ התיה ותעדו .לארשי־ץראל

 תונורחאה ױתונשב .ץראה בושי תבוטל הברה ולעפו יחרזמל

 תא ױתוכרבב דדועמו תױתד־תױנױצ תורצעב ףתתשמ היה

 לבא־תועדומ םידחא תונױלגב וםפדנ ״הביתנ״ב .םיפםאנה

 ,ץראב ױרבחו ױדידי םעטמ ןמלים בקעי ברהל ןימוחגתו

 ץראל ובושל ופיצו ןילופב ױתולועפ ירחא בל תמושתב ובקעש

 .םדקומב

 םשש ,בוקולב ינוגרא ןױםג ול שכר בקעי ברהש ירחא

 תכלל הםינ אוה ,החלצהב םיגוש םיפנעל הלועפה הבחרתה

 םשב קינלימחב יחרזמ רדח דוםי ןגכיתו רבעב ןױםנה יכרדב

 הרומכ ןימזהו ,םיבר םיצמאמ ירחא ודיב הלעש המ ,״הנבי״

 םע תותכ שלש ותישארב וחתפנ רדחב .בוקולמ אטוז .א תא

 תוחכונב תונושאר תוניחב ומיקתה הנורחאב .םידלי סיגומש

 םיתבה־ילעב יבושח םתםו תונברהו הלהקה יגיצנ ,םירוהה לכ

 תובוט ױה תואצותהו ׳בקעי ברה י״ע ונחבג םידליה .ריעה לש

 אנינעמ הכורא השרד בקעי ברה םאנ תוניחבה ירחא .דאמ

 וקנעוה םידליל .םירומל הדות םיפסאנה לכ םשב עיבהו אמױד

 םחור תרוק ועיבה רדחה דעו םע יחרזמה דעװ ,תונוש תונתמ

 יתדה ךוניחה תבוטל ותלועפ לע ,אטוז ,רדחה להנמל מתדותו

 .(ט״פרת ׳א רדא ׳ג ,״ןעבעל עשידױ״) ריעב

 ינױצה םרגנוקל םיריצכ םידמעומה תמישרב אצמנ ומש

 העונתה יסוניכב ףתתשה ןכו ,א״צרת ץיקב םײקתהש ז״יה

 ירחא בר ןױעב בקעו ריצכ יחרזמה־יריעצו יחרזמה לש

 .הרשכהו הילע ינינעב תױשעמ תולאשב םיחוכיוה

 טלשש יתיב־לעבה ןװכל ןמלים דגנתה ןילופל ובוש זאמ

 הילעל תונכהו תױצולח רתױ ועבתב ,יחרזמה־יריעצ תעונתב

 םילועה וליא ,ותעדל .תינפוגה הדובעל הרע רתױ השיגו

 הדובעל רתױ םיננוכתמ ױה יחרזמה־לעופה לש םינושארה

 םהידגנתמ דגנ זועב רתױ דומעל םילוכי ױה — ןילופב

 םג .יחרזמה זכרמ תרזעל םיקוקז ױה אלו ,לאמשה תוגלפממ

 ואצמב ,יטפמים יתלב לילצ ולצא ררוע ״יחרזמ יריעצ״ םשה

 ־ילעב םש אלא וניאש תױחרזמ־יריעצ לש ןמזה רבכ ףלחש

 תורוצנו תולודגל ףאושה יתדה רעונה תא םלוה וניאש ,יתיב

 יונש ועבתש הלא תעדל םיכסה אל אוה םנמא .תובאה ץראב

 היה ןילופב םײתד םיריעצל הז םש .״יחרזמה לעופה״ל םש

 ,תידוהי־תיתדה החפשמב הררשש חורה יפל ידמ רתױ ינכפהמ

 ילאמשהו ינמיה ףגאה תא םלוה אהיש םיניב־םש ול שפיח אוהו

 ףאו ,תיחרזמה תונותעב םג ױוטב תא אצמ הז חוכיו החאכ

 םג םהײחב ןיכרע יונישל ופאשש םירבח לש םיגוח ודםוג

 ילכלכה ץחלה בקעב םג ךכל הפיחדה האב ,ךדיאמ .ןילופב

 .םײמשיטנא םימרוג בקעב תונוטלשה םעטמ ןילופ תודהי לע

 הגידמה ןילופב םה םירתױמ םנמאש שיגרהל ולחה םידוהיהו

 ,ינידמהו ילכלכה הנינבל ורזעו םינש ףלאל בורק ובשי הבש

 פירבח תילעל ףיטהל קםפ אל ןמליס .יתוברתהו ינחורה

 לש הרשכה תוצובקב רקבמ היה ,ץראב הנחמה קוזיחלו

 .הילעל םתוננוכתהל םירבחה תא דדועו העונתה

 השרװב הדסונש תינױציזופוא הצובקל ףרטצה ה״צרת ץיקב

 מ״ופה תלהנה ישעמ יבגל הדמע ועבק ףאו ״דעונתה ברקב

 הברהמ תחא המגוד .רובצה תעדל המאתהב ױה אלש ,ץראב

 ,י״אב יחרזמה־לעופה לש לעופה־דעול ״יולג בתכמ״ שמשמ

 :ױרבד הכו ,(ה״צרת ןױם ׳ה) ״עמיטש עשידױ״ב םםרופש

 םידעצ לע ונל עדונ (ביבא־לתב עיפוהש) ״דוםיה״ יפד לעמ״

 ־לעופה ירבח תעיס״ דגנ תושעל םידמוע םכנהש םיצרמנ

 תא קיםפהל םצלאלו (היציזופואה) ״י״אב ירוקמה יחרזמה

 םתאצוהל םימױאב ״דוסיה״ב היציזופואה רודמ םוסרפ

 םירבח יבגל הזכ םחי דגג תוצרמג םיחומ ונא .העונתהמ

 וגבש מ״ופה לש םיגושארה םידםימה םג םיאצמנ םהיניבש

 םילגוד וגירבחמ םיפלאשכ טרפבו ,תונברקב ונתעונת תא

 לעו .ה״צרת רײא ח״כ ,השרװ .תױגױציזופוא תופקשה ןתואב

 .״לוקום .ע ,רנידםטוג .ב ,רטסגנױ .י .ל ,ןמלים בקעי :םותחה

 החטבה ךמם לע ,ותחפשמ יגב םע ץראל רוזחל ףאש ןמלים

 ךא .ילכלכה ורודםל גואדל ץראב העונתה תלהנה םעטמ

 הלדתשה איהו ,ותרזעל הקוקז התיה השרװב העוגתה תלהנה
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 ־הרותו יחרזמה לש םידמעומה תמישרב .רשפאה לככ ובכעל

 לש ומש םג אצמנ השרװב םידוהיה תליהקל תוריחבב הדובעו

 .המישרה לש םינושארה םידמעומה 17 ןיב ןמליס

 בקעב השרװב יחרזמה־יריעצ ברקב גוליפ לח ג״צרת תנשב

 הינבה חטשב יחרזמל םײללכה םינױצה דצמ ןיועה םחיה

 תא תאצל םיגיהנמ דצמ העיבת העמשוה ףאו ׳ץראב תישעמה

 .הלכלכה חטשב םג העונת תױהלו תינױצה תורדתםהה

 םיברו ,העונתה תונותעב ישאר אשוגל ךפה הזה חוכיוה ףא

 תורדתםה הדסונ ןמז ותואב .האיציה דעב םידדצמה ױה

 עוגפל אלש החיטבהש ,יקםניטוב׳ז םעטמ השדחה תינױצה

 .רשפאה לכב םדצל דומעלו תדה יניגעב

 םינױצ״ל הטגש יחרזמה ךותב ןוגרא דםונ הפוקת התואבו

 םיריעצהמ קלח .הנחמה ךותב ןטק גוליפ ןיעכ לחו ,״םישדחה

 ברה .םייביטקא םירבח םהבו ,״םישדחה םינױצ״ל ףרטצה

 תכלל ילב ,םינױצה לש שדחה הנחמל הטנ ןמלים בקעי

 ובל לכב ףאש ךדיאמו .םשל יולגב ופרטצהש וירבח תובקעב

 ״םינזאמה ףכ לע דמע וליאכ אוה /ב הילעב וליפאו ,תולעל

 .איהה הפוקתב דאמ השק התיה הערכהה יכ ,עירכהל ילב

 תועידיהו ,תוגלופמ תועדה ,םיעגי ױה הנחמב םינינעהש דועבו

 דומעל ןילופ ידוהי וקיפסה םרט ,דאמ תוגיאדמ לםגל רבעמ

 םד יפאוש םיחצרמו םיביוא םיפקומ םתױהב ״םױאה םבצמ לע

 יםגלקו ״דינשה םלועה תמחלמ עתפל הצרפתה ,חור לכמ

 קנחה תבינע קודהב ולחהו ןילופ תא ושבכ םינמרגה םיצאנה

 לרוגהו .םהל םיױצר יתלבה םיטועימהו םידוהיה יראוצ לע

 ברה לע חספ אל םידוהי םינױלימ הששל דעונש יגארטה

 וײח לע םיטרפ ולבקתנש ילב ,ותחפשמ ינב םע ןמלים בקעי

 .ותומ לעו וטיגב
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 ןמצלז והיעשי קחצי ׳ר
 תפילחב דמע .ףירחו יקב ׳הרותב לודג ׳ונברו ונרומ ׳וניבא

 םינברה ילודג םע ,םיקסופו ס״ש ׳הכלה ינינעב םיבתכמ

 שאר ,אריפש ברהו ״םײח ץפח״ה םע ראשה ןיבו ,ןילופב

 ידיסחמ .םינברו םידמול לש תורוד ךניח .ןילבול תבישי

 עסנ ױרוענב דוע .םיברוקמהו םינמאנה קצוקמ ילדגמ ׳ר

 שריה ׳ר תא הרותב ןוחבל תנמ לע ןירנבל ובר תוחילשב

 ףתתשה .ןידנבב ברו קצוק לש ורצחב ןתח תױהל דמעש ךאנעה

 .ןילבול ימכח תבישי ןינב תכונחב הרותה ילודג םע דחיב

 דמע הנורחאל .קינלימחו ץליק תובישיב םיברב הרות ץיברה

 ױלא ונפ רשאכ םירשעה תונשב .ונריעב ד״בח תבישי שארב

 ,דיעב םינױצה דגנ ףיטמכ שמשיש ״לארשי תדוגא״ יגיהנמ

 תינױצה העונתה תא ךופהל די ןתיש ורמאב תופירחב דגנתה

 תװצמ םײקמה יכ ״דשודקה ץראב הרוםמו הרות לש המישגמכ

 .הלוכ הרותה לכ םײק וליאכ לארשי ץרא בושי

 םנמאו ,םילשוריב הבישי־שאר שמשל ןמזוה 1936 תנשב

 וצרפש תוערואמה .הצרא תולעל דוד ונב םע דחי ןנוכתה

 .ותינכת תא לאל ומש וז הנשב

 .יצאנה שוביבה תונשב רטפג

 ןמצליוי םינוב

 דלוגנײפ עק׳השמ ד

 ילודגמ ,םכח־דימלת .ןילופ יבחרב תמסרוסמ תױשיא

 רפם רבחמ לעב .הנידע שפנ לעבו חקיפ ידוהי .ריעב הרותה

 חבשב רפסל גהונה יה יאקצוק דיםחכ .הרות ישודיח שדחמו

 .תודיםחב תיאקצוקה ךרדה

 דיב ןבדנ .הביבסה לכב רכומו דימא ,יאנוטים לזרב רחום

 .תױנױצה תונרקה תבוטלו הקדצה תודםומ לכ ןעמל הבחר

 .ד״יה .ריעב תיגױצ תונקסעב תובר ולעפ ױתונבו ױנב

 (דײרנרע) רעװעשטניפ לדוד ד

 — הליהק רעד ןופ דילגטימ־םגנוטלאװראפ רעקיראי־גנאל

 .הנומאב רוביצ יכרצב ןקפע

 ־גאט ןײז ןעװעג זיא סאד — םירוהב־הבישי ןוא תובישי

 ןוא לעירעטאמ טגראזעג ײז ראפ טאה רע .גראז עכעלגעט

 .״רועיש״ א ײז ראפ ןבעגעג ןײלא תבש ןדעי .קיטםײג

 .ןעװעג רע זיא ןרעדעפ ןופ רעטראפםקע רענעעזעגנא ןא

 טריטקעפםער רע זיא תוױנע ןוא המכח ,טײקכעלרע ןײז בילוצ

 .ןזײרק עלא ןיא ןראװעג

 — טלעטשעגפיוא רע טאה החפשמ עטגײװצראפ עםיורג א

 .זײה ןײז טליפעגםיוא ןבאה ,ךעלקינײא ,םמעדײא ,רעדניק

 עשיטסינױצ טציטשעג ןוא הקדצ ראפ ריט ענעפא ןא טאהעג

 טוג זיא זיוה ןײז .הבחר דיב םעיצוטיטסניא ענײמעגלא ןדא

 .רעקינלעימכ עלא ןופ ןורכז ןיא טצירקעגנײא
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 ןײשנוז המלש ׳ר

 ןדמל .סירוסמה קםירט ידיסחמ

 ףד״ ירמושמו ת״פגב יקב .גלפומ

 ־ו תובישי ירוחב .םיבהלנ ״ימױ

 ־לוש לע םיכומם ױה הרות ידמול

 •רתםב הקדצ ןתנ ׳ונח

 ־רב הרות ץיפה םירפם רכומכ

 ״תמדקתמ״ה היצנגילטניאה .םיב

 ־פסה לע הכנוח ,תינרותה םג ןכו

 ׳טקש שיא ׳ודי לע וקפוםש םיר

 .תכל עינצמו בל־רשי

 .ד״יה

 רקוצרנק לדנמ ׳ר

 ידיסחמ ,תוכילה־םיענו ןידע ,חקיפ ,םכח־דימלתו הרות־ןב

 ,ריעב ינױצה רעונה יכירדממ ױתונבו וינב .סירואנ קםירט

 .ד״יה ״דיחטש לכב תױרוביצה יבצעממ

 גרברבליז השטיא ׳ר

 יתרותה חטשב ןה ,ותיב .הרײעה ידבוכממ ,ןײרוא־רבו חקיפ

 היה רכומ ,תילסרבינואה יתיגױצה היצנגילטניאה חטשב ןהו

 .הליהתל

 ,םײתרבחה םהיעצבמב םיברב ומםרפתנ ױתונבו ױנב

 .ד״יה .םיקהבומ םײתוברתו םײנױצ

 ןאמלעמ השמ

 ןײז בילוצ .ןפור םיא ןעמ טגעלפ ״םרעצילסײװ בײל השמ״

 עגנױ יד ןופ ןיוש רע טאה דנאטשוצ־טנוזעג ןטכעלש םרעטאפ

 ־הכנרפ ןיא רעריפ־םטפעשעג רעד ןײז טזומעג ןא ןראי

 ןוא םיצירפ טימ ןעװעג ןענעז ןטפעשעג־האובת יד .רעבעג

 רע טגעלפ ןטנװא יד ןיא .רעפרעד עקימורא יד ןיא םירעיופ

 רע טא.ד ײברעד ׳ארמג טאלב א ןענרעל ןצעזקעװא ךיז

 ןפיט ןיא זיב .םידומיל עכעלטלעװ טקיםעלכאנראפ טשינ ךיוא

 גנוטײצ א ראפ סערעטניא רעד ןבילבראפ םיא ײב זיא רעטלע

 •ךוב ןרא

 ,ןראװעג טלײװעג ןאמלעמ השמ זיא ,גירק־טלעװ ןטשרע ןכאנ

 .הליהק רעד ןופ סעזערפ םלא ןוא טארטאטש ןיא ןאמטאר סלא

 ךס א רע טאה רעוט רעכעלטפאשלעזעג רעקיראיגנאל א יװ

 טאה רע ,קינלעימכ ןשידײ ןופ ליוװ ןראפ טעטסײלעג

 שרדמה־תיב עסיורג םאד לוש יד ןריטנאמער םעד ראפ טגראזעג

 ־גנוטכא ךעלנעזרעפ ןוא ,ןטלאטשנא עכעלטנפע ערעדנא ןוא

 ־ײטראפ טאה רע .םעיצוטיטםניא עשיטאטש עלא ףיוא ןבעגעג

 .ןעגנורעדאפ עזעיגילער עשידײ טארטאטש ןיא טקיד

 השמ ײב ריט ענעפא ןא טאהעג טאה טײקמערא רעקינלעימכ

 ײב טגעלפ ןעמ .סאג רעקםוב רעד ףיוא ,זיוה ןיא זאמלעמ

 .ןגארפ ענעדישראפ ןיא ןטלאה תוצע םיא

 ךיוא רע טאה טײקכעלטפאשלעזעג רעװיםנעטניא ןײז ײב

 ןײז סורא ןעמולב טימ ןטראג א ןריװיטלוק וצ טייצ ןעניפעג

 ערעײז טימ ןשטנעמ טאהעג ביל טאה רע .רעטצנעפ ןוא זיוה

 יוזא יװ טשינ םיױו ךיא״ :ןגאז טגעלפ רע .דײרפ ןוא תורצ

 זיא רע לײװ ,רימ טנדאש רע״ /׳אנוש א ןײז ןצימע ןאק׳מ

 ׳דעמורפ א ןוא דיםח א ןעװעג זיא רע םגה .״גולק וצ טשינ

 ־ירשעגראפ ענײז טאהעג ביל רעײז ןוא ןענאטשראפ רע טאה

 ןטעב ןוא ןריטוקסיד זדנוא טימ טגעלפ רע .רעדגיק ענעט

 ןעמ ןעװ ןוא .״בילוצ רימ וט ׳ךיד טעב ךיא״ וןושלה הזב

 ךיז ןוא ןצפיזפא רע טגעלפ ,ןאטעג־בילוצ טשינ םיא טאה

 ׳ןגיװשעג ,ןטילעג טאה רע •רפם א ןיא ןײז ןײעמ ןעמענ

 א טימ טקעדראפ םורדראפ ןײז ןוא ןוגינ א טמורבעגרעטנוא

 טימ ןעמוקעגמוא ,ןטאט ןטוג ןײמ ךיא קנעדעג ,אזא טא .ץיװ

 .ןדײ הדע רעקינלעימכ רעצנאג רעד

 :יובנגײפ—ןאמלעמ ענעה הל׳הנח ותיערו רקוצרנק לדנמ ׳ר
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 במאד ריאמ עשטיא ׳ר יקםרוגאלאיב ליתבש

 יכרצב קסוע •םוקמוא ןראפ להקה־שאר רעטצעל רעד

 ןופ ןפאלטנא .םכח־דימלת ןוא דײ רעמעראװ ״דנומאב רוביצ

 ןופ ןעמוקנײרא םײב דלאב שרדמה תיב םענעדנוצעגרעטנוא

 .ד״יה.הדע רעצנאג רעד טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא .ןשטײד יד

 ןמצלז דוד לארשי
 לצרה ימיב דוע .היה קינלימחב תינױצה העונתה ידסיממ

 תילגיל יתלב תינױצ תורפס ץיפהו ריעב ינױצ גוח ןגריא

 .תרתחמב התשענ תינױצה הדובעה לכ רשאכ ,םהה םימיב

 תורפםב יקב ,םכח דימלת .ריצכ םײנױצה םיםרגנוקב ףתתשה

 תבש ידמ להינ .תימלועהו הלכשהה תורפםבכ תיתרותה

 הנחמב ריעה תדע םע הפסנ .״תבש גנוע״ תוביסמ תבשו

 .ד״יה .יקנילברטב תװמה

 ןמשל קנורב
 טנדוטם ותױהב ,האג ידוהי ,קינלימח ינבמ ןושארה אפורה

 יבילעמ םײוג םיטנדוטס םע קבאנ ,בוקרק תטיסרבינואב

 .םידוהי

 וריבסהב םײוגל םילקש רכמ ױרוה תדעםמב .בהלנ ינױצ

 להינ ױאושנ ירחא .םידוהימ ורטפײ וז הרוצב קרש ,םהל

 .ד״יה .תירבע היסנמג

 (סלטע) קאנרעטסאפ שיבײל
 ־עטגיא עשידײ טקידײטראפ קינװאל רעקירעי־גנאל סלא

 ־טוג ןוא ןקםי־רעקרעװטטנאה רעײרטעג .טארטאטש ןיא ןםער

 ־נא עלא ףיוא קיטעט ךיוא ןעװעג .שטנעמסקלאפ רעקיצראה

 ה״יה .ןטיבעג עכעלטפאשלעזעג ערעד

 רובצ יכרצב םינקסע ןוא םיתב־ילעב עקידובכב יד ןופ

 ןיא ײרעיורב־ריב רעקיצנײא רעד ןופ רעמיטנגײא .הנומאב

 ה״יה .רעוט עשיטםינױצ ענעעזעגנא רעדניק יד .קינלעימכ

 טנמאיד ילתפנ בד
 ותונקסעב דימתה ותודלי רחשמ .1874 תנשב קינלימחב דלונ

 .ןודנולב תינױצ הדיעוב ףתתשה 1920 תנשב .תונױצה הדשב

 תורועל תשורחה ץולחכ .הצרא ותשא םא הלע 1921 תנשב

 שמיש םוקמהו קינלימח יגב ולש תשורחה־תיבב קיםעה

 .םישדח םלוע םיאקינלימחל הינסכא

 וננוגראב .ביבא־לתב םיקה םיבר םיתבו ןינבב םג קםעתה

 ופסאתה הרקיה ונתרײע תדחכה לע עדוהב .תובר לעפ ץראב

 שידקה תא רמא טנמאיד בדו הנושארה הרכזאל קינלימח ינב

 .קיגלימח ישודק ירחא רובצב ןושארה

 רחבנ המשבו היה לארשיב ןילופ ילוע תודחאתה ידסיממ

 .השארב בשי ףוגנזיד ריאמש ןממ ,ביבא־לת תיריע תצעומל

 .י״שת תנשב ביבא־לתב רטפנ

 ןײטשניול השמ ׳ר
 .״יבודול קגב״ה שאר .םינוש םיחטשב ליעפ ירובצ ןקסע

 ױתולועפב .ללכהו דיחיה תבוטל תירובצה ותוריסמב ןײטצה

 .ד״יה .אמגודל שמיש תױצנה תוריזגה תונשב תוזעונה
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 גרעברעבליז םהרבא י״י יײשנאז רורב ׳ר
 הרות ׳ץירוא־רב ןוא ליכשמ א .ןײשגאז המלש ׳ר ןופ ןוז א

 ןײז ןיא הגיזמ עכעלריטאנ א ןעװעג םיא ײב ןעגעז ןױצ ןוא

 .ןבעל ץנאג

 ־לתה טימ ־ןיז רע טקילײטאב טנגױ רעטסעירפ ןײז ןופ

 טקידײטראפ .טײקיטעט רעשיטםיחרזמ־שיטםיגױצ ןיא תובה

 ןקידשרוש ןראפ ,ןטרעװ־סקלאפ עטקילײהראפ ראפ טפמעק ןוא

 שידײ לופ א ןוא גנואיצרעד רעשידײ רעתמא ראפ ,םזינױצ

 •ןבעל

 רע זיא ,װעיזדנעי ןיא הנותח ןײז דאנ ןוא קינלעימכ ןיא

 טריזינאגרא ,ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןופ רעטנעצ ןיא ןענאטשעג

 ־הרות רעד ןופ שאר־בשױ םלא .טרעלקעגפיוא ,טרירעפער

 ,לקשה דעו ןוא תמײק־ןרק ןופ השרומ ,גנוגעװאב־הדובעו

 ןצנערעפנאק־םדנאל וצ טאגעלעד ,עלארטנעצ ״יחרזמ״ ןופ רבח

 עלא ןופ טסײג רעקידעבעל רעד ןעװעג רע זיא ,ןםערגנאק ןוא

 טײקכעלנעזרעפ עטבילאב ,עטנעקרענא יד ןוא םעיצוטיטסניא

 .טאטש רעד ןיא

 ץרא ןײק עילימאפ ןײז טימ הלוע רע זיא 1935 ראי ןיא

 ־טכורפ ןיא ןעלגילפ ענײז רעדיװ טײרפשעצ רע וװ ,לארשי

 ־נעציזראפ רעד ןעװעג ןראי ןופ ףיולראפ ןיא .תונקםע רעראב

 .לארשי ןיא װעיזדנעי ןוא קינלעימכ םינוגרא יד ןופ רעד

 ןוא דנײרפ א ,רוטאנ רעד ןופ רעקיאור ןוא רעקיטומטוג א

 טימ ,לכײמש א טימ ןעגנאגעגנגעקא ןדעי רע זיא — רבח א

 .ףליה עכעלגעמ ןוא הצע ןא

 ןט־47 ןיא ,רעטלע ןקידנעילב ןיא ןראװעג רטפנ זיא רע

 .ראי־סנבעל

 ןפור םיא ןעמ טגעלפ יוזא — ״טנגױ רעד ןופ טאג רעד״

 ־טפאשלעזעג ןוא רעלאגאיצאנ ןופ ןראי ענעי ןיא לטעטש ןיא

 ־נודטעג עכעלטנגױ יד ןבאה טשראד טימ .גגוכאװרעד רעכעל

 דע זיא תוכשח ןקידלטעטשנײלק רעזדנוא ןיא .דײר ענײז ןעק

 טאה סאװ ,ןרעטש רעקידלקניפ א יװ ןענאטשעגפיוא

 .גנונעפאה טימ טלארטשעג

 ןטשרע םעד טעדנירגעג רע טאה רוחב רעגנױ םלא ןיוש

 דלאב ןוא ןעװעג רענדער רענעטלעז א .ןײאראפ ןשיטסינױצ

 .רערעהוצ םעד ןופ ץראה םאד ןעגנאפעג רע טאה ,ביוהנא םײב

 ןראװעג טעדנירגעג ןענעז ףליהטימ ןוא גנוקריװ ןײז טימ

 ,״ןױצ תונב״ ןוא ״רמושה״ סעיצאזינאגרא עשיטסינױצ יד

 ןוא טקראטשעג רעמ ץלא ךיז ןבאה סאװ םעיצאזינאגרא

 ןיא ןבעל ןלערוטלוק־קיטסײג ןופ רעטנעצ רעד ןראװעג

 זיא קעטאילביב ענעפאשעג םיא ךרוד יד .טאטש רעזדנוא

 רעד וצ לטעטש םעד ןופ רעטצנעפ עטשרע סאד ןעװעג

 .טלעװ רעסיורג

 דעד ,רעטשרע רעד ןעװעג רע זיא ןטיבעג עלא ףיוא

 ןופ הםנרפ רעד ןיא קיגנעהפא ןײז וצ טשינ ידכ .רענאיפ

 ןטפעה־לוש ןופ לקירבאפ ןגײא ןא רע טנפע ,ןרעטלע ענײז

 ־אזוצ רע טעברא לקירבאפ םעד ןיא .״ארוטלוק״ ןעמאנ ןטימ

 .ןאמטוג םוקילא ןוא קענארג קחצי טימ ןעמ

 ן־יק ׳תמײק ןרק ,ןטעקנאב ,ןראפנעמאזוצ ,ןצנערעפנאק

 •דוגיפ עלארטנעצ יד רע זיא םוטעמוא — ,״תוברת״ ,דוםיה

 עוױטאטיראטיוא םלא טנגעגמוא רעצנאג רעד ןיא ךיוא טמש

 ־רעד ןעמאנ ןײז .טײקיטעט רעשיטסינױצ רעד ןיא ןאזרעפ

 רענײא סלא טרינימאנ טרעװ רע ןוא עשראװ ןײק ךיוא טכײרג

 ןרק ןופ עלארטנעצ רעד ןיא רעטעבראטימ־טפיוה יד ןופ

 ןזיב גנולײטפא רעלעיצעפם א טימ ןא טריפ רע וװ דוסיה

 .1939 ןיא ךורבסיוא־המחלמ עמאס

 .ד״יה .אטעג רעװעשראװ ןיא ןעמוקעגמוא

 גרעבנײװ—ןהכ הנינפ



 464 קינלימח םקנפ 463

 רקרצרנק רכשי
 .יתד יתרוםמ ךונח לבק .1895 תנשב קינלימחב דלונ

 םיריעצ תרובח םע דחיו ינױצה ןױערל בהלתה ותוריעצמ

 .ונריעב הנושארה ןױצ תדוגא תא דםײ םירחא

 רעונה תא דדועו ,הרײעל הרײעמ ״דביבםב דדנ רכשי

 םישדח םיפינם םיקהו םײמואל םיאשונ לע הצריה ,ןגראתהל

 .ך״נתו תירבעל ברע ירועש ןגריא ,העונתה לש

 ,ולש ףנכה־תורמאו ױתוחידב .תונינש עפושו היה םעה שיא

 תצעומב גיצנכ רחבנ .הפל הפמ ורבע — םיעשעשמה ױלשמ

 .תונרקה שארב ,תינױצו תידוהי הלועפ לכ זכרמב דמע ,היריעה

 הינמרג דגנ םרחה ןעמל תוליעפב ןײטצה םישולשה תונשב

 המײקתה רשא הלודגב האחמה תפסא םלוכל רוכז .תיצאנה

 רוסיא ימיב .ולוקב םיערהו רכשי דמע םש לודגה תסנכה תיבב

 תא בוש ףסא ,ינלופה םײסב רטםירפ ׳בגה תעצה יפל הטיחשה

 תא רוגםל האחמ תואל ארקו םורח תפםאל הרייעב םידוהיה

 •ריעב תױונחה לכ

 תיזכרמה הכשלב דיקפת אלימ םש .השרװל ארקנ וז הפוקתב

 םירתהו ביהלה ,ריעל ריעמ עםנ הז ודיקפתב .דוםיה ןרק לש

 .ץראה ןינב ןעמל

 םהה םימיב .הצרא תולעל רכשי ןנוכתה 1934 תנשב דוע

 ןורחאה עגרב ףא — ׳ידירפ תוביסמ רפםמ ודובכל וכרענ

 םילוכי םה ןיאו ליאוה ,ותאיצי תא בכעל דוםיה ןרקמ ושקב

 .ןרקה ןעמל הדובעב הבושחה ותרזע לע רתװל

 הרזע תלועפל ושפנ ימינ לכב רכשי סנבנ המחלמה ימיב

 ידוהי לש ןושארה שורגה םע .קינלימחב םילבוםה ןעמל

 םילבומה תא דדועו ןױלכל הדעה שארב רכשי ךלה ,קינלימח

 .״הוקתה״ תריש םהיפבו דועצל חבטל

 ןיא ןטלאטשעג עטםטלוב ןוא עטםנעעזעגנא יד ןופ

 רעטםעירפ ןיױ ןופ .רעקוצרענאק רכשי ןעװעג זיא קינלעימב

 עשיטםינױצ עלא ןופ רעטנעצ ןיא ןענאטשעג רע זיא טנגױ

 ןופ חילש רעקירעגנאל סלא .טאטש ןיא ןעגנוטלאטשנאראפ

 רע זיא דוםיה־ןרק ןוא תמיק־ןרק ןופ םעלארטנעצ יד

 קםוע ןא ןעװעג דימת .ןלױפ ץנאג רעביא ןראפעגמורא

 רעמענעגנא־קיצראה ןוא רעקיטומ א ״דנומאב רוביצ יכרצב

 .דײ

 ןפורעגסיוא רכשי רעצלאטש רעד טאה םוקמוא ןופ גאט ןיא

 ,ןענײװ טשינ ־טיוט םוצ קעװא ןענעז סאװ ,ןדײ יד וצ

 גנאזעג־הװקתה ןטימ ןוא דלארשי עמש״ ןפור רימאל ראנ

 רקוצרנק קמצ ה״יה .געװ ןטצעל םעד ןעגנאגעג הדע יד זיא

 טראבסײװ לטאמ
 עזעיגילער־גנערטש א ןעמוקאב ,קינלעימכ ןיא ןריובעג

 .גנודליב־טלעװ ןבראװרעד ךיז תוחוכ ענעגײא טימ ׳גנואיצרעד

 םיורג טימ ןוא םזינױצ ןשיטילאפ ןופ תודוסי יד טנרעלעג

 •ערעדנא טגײצרעביא תובהלתה

 רערעל זיא רע עכלעװ ןיא ,ןסרוק־טנװא טריזינאגרא רע

 קיטעט זיא רע .עטכישעג רעשיטסינױצ ןוא שיאערבעה ןופ

 פילקש ןטײרפשראפ םײב טעברא רעכעלגעט־גאט רעד ןיא

 ןרק םעד קראטש טריגאפארפ ,בושיה־ןרק ןופ סעיצקא ןוא

 .לארשיל תמײק

 ןיא ןױצ־יריעצ יד רע טעדנירג ןראי ערעטעפש יד ןיא

 ־רעטעברא רעשיטסינױצ רעד וצ הטונ רעמ זיא רע ׳קינלעימכ

 רעקינלעימכ ןיא טערטראפ רע ײטראפ םגעמעװ ,גגוגעװאב

 .טאר־טאטש

 ־ראפ עילימאפ ןײז טימ רע טאה ןראי־סנבעל עטצעל ענײז

 ןײז ןסעגראפ טשינ טראד ךיוא ןוא ,ךײרקנארפ ןיא טגנערב

 ,טײקיטעט רעכעלטפאשלעזעג

 רעכלעװ ,שטנעמ רעלעדײא ןא ןעװעג ז׳א טראבסיױו לטאמ

 ןבעל־טאװירפ ןײז .ןלאעדיא עכעלשטנעמ טצעשעג ךיוה טאה

 .ללכ ןוא שטנעמ ןראפ קילײה ןעװעג זיא

 .ד״יה .ךײרקנארפ ןיא םונהיג־רעלטיה ןיא ןעמוקעגמוא
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 ןאמדירפ (לקנאי)בקעי
 ןעװעג ןיוש זיא רע ןעװ ׳ןראי ענעי ןופ םיא קנעדעג ךיא

 ,גייטשפיוא ןשיטילאפ ןוא ןכעלטפאשלעזעג ןלופ ןייז ןיא

 ץנאג רעײז ןיא עכעלרע ׳ןרעטלע ענשאפעראה ײב ןריובעג

 ןראי עטסעירפ יד ןיא ןעגנוװצעג רע זיא ׳םענראפ ןוא ןזעװ

 .הנױח ןײז ףיוא ןענידראפ וצ ידכב ןטעברא ןבײהוצנא

 ךאנ ךיז רע טסײר ׳ץנעגילעטניא רענערױבעג טימ ןקנאשאב

 •ןענעײל ץא ןענרעל וצ ןהעש עײרפ ענײז טעמדיװ *ןםיװ

 ץיז .גנודליבטםבלעז ךרוד רע טכײרגרעד ןסיװ ץנאג ןײז

 .טאטשראװ רעד ןוא טיונ יד ןעװעג זיא עלוש

 ־םקלאפ רעשידײ רעד ןופ רעדנירגטימ רעד ןעװעג זיא רע

 רע טגײל ץראה זוא המשנ עצנאג ןײז ,רעטײל ריא ןוא לוש

 ־ניא רעד ןופ גנורענעשראפ ץא גנורעסעבראפ רעד ןיא ןײרא

 ײמראפ יד טערטראפ ץא גיהנמ־ײטראפ ךיג טרעװ .עיצוטיטס

 טאה ץרא־ךרד טימ וװ ןראפנעמאזוצ עלארטנעצ עלא ףײא

 .טראװ ןײז וצ טרעהעגוצ ךיז ןעמ

 קינװאל סלא םיורא טלאטשעג ןײז ךיז טבײה לעיצעפס ראג

 ־םיורא רעשיראטםיה ןײז ךיז טקנעדעג םע .טארטםיגאמ ןיא

 רעד ןיא לאמ ןטשרע םוצ ךארפש רעשידײ רעד ןיא טירט

 יד ןרידיסבום ראפ ׳טאר־טאטש רעקינלעימכ ןופ עטכישעג

 ־לעזעג ערעדנא ןוא קעטאילביב־טאטש ׳עלוש־םקלאפ עשידײ

 יד ײברעד טנאמרעד טאה רע .םעיצוטיטםניא עכעלטםאש

 עכלעװ תוחפשמ ןענאראפ ןענעז םע זא ׳םרעגראזראפ־טאטש

 .הםנרפ ןיא קחוד ײז ןדײל רעמוז ןוא רעטניװ םעניא ןרירפ

 ךיז ןבאה עכלעװ יד עלא ראפ םײה א ןעװעג זיא בוטש ןײז

 ראפ טגראזעג טאה רע .הצע ןא ןיא ןוא ףליה ןיא טקיטיונעג

 וצ גנואיצאב יד זיא ראפרעד ׳לטעטש ןצנאג ןופ הבוט רעד

 ןופ זיולב טשינ ׳דובכ ןוא עביל ליפ יוזא טימ ןעװעג םיא

 .רענגעק ענײז דצמ ךיוא ראנ ׳םירבח ענעגײא ענײז

 עשינאמראה ןײא ןעװעג םיא ײב ןענעז םישעמ ןוא לאעדיא

 .טײקצגאג

 לעגרוג השמ

 ואק־רעקוצרענאק עקלע
 טפאזעגנײא ךיז ןיא יז טאה טנגױ רעירפ ריא ןיא ךאנ

 ןופ השעמו השוע יד ןעװעג זיא יז .טסײג ןשיטסינױצ םעד

 טשינ .קינלעימכ ןיא ןבעל ןשיטסינױצ ןוא ןכעלטפאשלעזעג

 רעד ןא גנומענרעטנוא־רוטלוק םוש ןײק לטעטש ןיא ןעװעג

 ־רענאק עקלע ןופ טעבראטימ רעשיראטאזינאגרא ׳רעטינעג

 .רעקוצ

 רעדעי ׳ףערטנעמאזוצ רעדעי ׳גנוטלאטשנאראפ עדעי

 ׳ןטירטםיורא עכעלטגפע עכעלרעײפ עלא ׳זײרקךטנעגילעטניא

 עקלע לײװ ׳החלצה טימ טרעכיזעג סיוראפ ןופ ןעװעג ןענעז

 ־רעביא ריא ׳טעטילאטיװ ריא ןגארטעגוצ טאה רעקוצרענאק

 .טײקנבעגעג

 ןיא רעטאעט ןשידײ ןופ ןירענאיפ יד ןעװעג זיא עקלע

 ־ריטאנ טימ יז טאה ׳ןירעליפשיוש עתמא ןא ןײלא .קינלעימכ

 ןלאר־מפיוה יד טרעפרעקראפ ליפעג ןפיט ןוא תוטשפ רעכעל

 טײקצנאג יד ןטיהעג גיוא שיראםישזער ריא טאה ײברעד ץא

 .גגולעטשראפ רעד ץפ

 לאב־םירופ םעד זיראפ ןיא טנפערעד ל״ז ןאק—רעקוצרענאק עקלע יורפ
 .17.3.1957 ׳יטעםאס רעקינלעימכ רעד ײב

 וצ ןעמעװ םײב טאהעג ןבאה ׳רעטעפש רוד א ןופ ׳רימ

 יד ןופ ׳עטשרע עמאם יד ןופ ןעװעג רעבא ױא עקלע .ןענרעל

 וצ גנארד ןכעלרעניא םעד ןופ ריא וצ םע זיא ןעמוקעג .רעיוב

 .טירשראפ ןוא ןסיװ

 רעד ץפ ערעפםאמטא־םײה רעד ןום טפעשעג יז טאה ךם א

 .רעקוצרענאק החפשמ רעלערוטלוק

 ־טוג א ׳רעטכעט עשידײ עלאעדיא יד ןופ ןעװעג זיא עקלע

 .המשנ עלעדײא ןוא עקיצראה

 .12.6.57 — ןבראטשעג
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 יקםב׳צניפ־טאלב לחר
 החונו תיניצר ׳הלמנכ הצורחו תקפואמ ׳בל־תבוטו הטקש

 •יתוחא־יתרומ ,לחר התיה תאזכ — תױרבל

 ימצע דומילב הכישמהו יממע ס״יב לש תותכ רפסמ הרמג

 .יאקינלימחה רעונה ינב בורכ ׳םיכמםומ םירומ אלל

 ױה החפשמה ינב לכ ׳קהבומ ינױצ תיב — הירוה תיב

 .קסמודר ידיסח יבושחמ היה ׳ןײרוא־רב ׳היבאו תוגױצב םיליעפ

 הדמיל .תכמסומ הרומל התיהו תירבעל התבהא התיה הלודג

 הבהא הל השבכו ׳םײצולחה רעונה ינוגרא לכב הפשה תא

 תירבע ירבוד לש םלש רוד .םיגוחה לכמ םיברה הידימלת ןיב

 ןױערה תקמעהו תצפהל ךכ ידי לע העײםו ונריעב לחר המיקה

 .רעונה ברקב יצולחהו ינױצה

 ץיפהל ׳דמללו דומלל הכישמהו ץראל התלע םישולשה תונשב

 הידימלת םה ץראב קינלימח ינבמ םיבר .םיברב תירבע תוברת

 .לחר לש

 הודבכ הוריכהש ימ לכו תפומל תיב המיקה ןיקצומ תירקב

 תירבעה תוברתה הדשב הלעפ ןורחאה המױ דע .הוצירעהו

 םידלי םג הכניחו הדמיל •םרפלבקלתגמלעאלשתונקסעהו

 .הלפאה םשפנל רוא טעמ הםינכהו םירגפמ

 .םײרופהו םיפיה הײח ימדב יגרט חרואב הפטקנ

 ןהכ־גרבנײװ הנינפ

 דלוגנײפ הדוהי

 םײנױצה םינקםעה ןיבמ .דלוגנײפ יכדרמ םײח ׳ר לש ונב

 רעוגה לע לבוקמו דוהא ׳םעט לעב םאונ .ריעב םײשארה

 שוביכה ינפלש םינשב יממעה קגבה להנמכ שמיש .ינױצה

 .ד״יה .הרישעה ץי׳צחינ תזוחא תא החלצהב להינ .יצאנה

 דלוגנײפ השטוג
 תובהלתהב ׳תיאקינלימחה תונױצבש ךװתה ידומע ןיב

 תיטמרדה הקהלב הנײטצה ףאו םינוש םײרוביצ םיחטשב הלעפ

 .שפנ־הסיו הליצא תומד .הבוט תינמאכ הנושארה תינױצה

 .ד״יה

 יולםרובמאם הימחנ

 ־וטלוק ןיא רעוט רעוױטקא ןוא טלאטשעג עשיטאפמים א

 קינלעימכ ןופ ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןוא ןשיטילאפ ׳ןלער

 .יקםרובמאם הימחנ — ןעװעג זיא

 ׳הבישי רעד ןיא טנרעלעג .ןרעטלע עשידיםח ײב ןריובעג

 .ןםיװ־הרות טפאזעגנײא

 ־ראפ החפשמ ןײז טרעװ המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ךאנ

 ןוא ןענרעל סאד ןזאלראפ וצ ןעגניװצעג זיא רע .טמערא

 .רעטעברא־רעדעל א ןרעװ

 ןװיטאיציניא ןוא עיגרענע ןופ לאװק א טגאמראפ הימחג

 ןײז רע טגײל לעיצעפס ראג ןוא ןזײרק־רעליש טעדגירג

 רעד ײב םזיטעבאפלאנא םעד ןעלצראװסיוא ףיוא טביװעג

 .םעמעט עשירעיצרעד ףיוא ןטארעפער טלאה רע .טנגױ

 ־װאבאראב רעד ןיא רערעל רעד טײצ עסיװעג א זיא רע

 רעדנירגטימ ךיוא ןוא ׳םזילאיצאס ןופ עטכישעג ראפ עלוש

 ־עברא עגעסקאװרעד ראפ ןםרוק־טנװא עכעלטפאשלעזעג ןופ

 ןיא ״טנגױ״ ארױב־סדנאבראפ ןופ ןפורעג טרעװ רע .רעט

 ןײז רעטנוא .ןאיאר רעשזדאל ןיא ת־חילש ףיוא עשראװ

 ןפוא םעד ףיוא .״ןטנװא־לטםעק״ טנדראעגנײא ןרעװ גנוריפנא

 עריא ןופ גנולדנאהאב רעד ןיא טנגױ יד רע טקילײטאבטימ

 .ןעמעלבארפ

 ־טנגױ ליפ ףיוא העפשה עקידלאװג א טאהעג טאה הימחנ

 .ןצענערג עריא רעםיוא ךיוא ןוא קינלעימכ ןיא עכעל

 םיא ןלעװ ׳לוש םהימחנ ןעגנאגעגכרוד ןענעז םאװ יד

 טצירקעגנײא קיבײא ןבײלב טעװ רע .ןםעגראפ טשינ לאמנײק

 .םידימלת ענײז ןופ רעצרעה יד ןיא

 .לטעטש ןיא החפשמ ןײז טימ ךיז רע טניפעג רעלטיה ימיב

 עלא ןופ לרוג םעד רע טלײט גנולדיזםיוא ןופ געט יד ןיא

 .ד״יה .קיגלעימכ־ישמק
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 גרבניו רתלא

 תירבע בבוח ׳בהליו ץורח ינױצ .גרבניו הלקעי ׳ר ן.ב

 רובצ ינקסעמ .ר״הצה תירב לש ר״ױו הדםימ .התורפסו

 לארשי הצרא תולעל היה וצפח רידא' .להקה תעד לע םילביקמ

 ה״יה .קיפםה אל ־ןא

 רקוצרנק הקלארשי

 ןױערל ותורםמתהב אוה םג ןײטצה רקוצרנק תחפשמ ןבכ

 רמושה״ תגהנהב םיליעפה ןיב היה .ותודלי רחשמ ינױצה

 ׳ריהב לכשב ןנוחמ ׳תױמורת תױשיא תונוכת לעב .״ריעצה

 .םײרוביצ םילעפמ שארב ותדימעהש ׳היצנגאלטניאב

 תינױצה ותונקםעב וישמה ׳ןיאושינה ירחא ץליקב ותבשב

 ־ה תױרוביצב דבוכמ ליעפכ היה רכומ המש םגו תקהבומה

 .ד״יה .תידוהי

 ןאמנײל והיעשיו קודצ
 .הרײעה להומ ׳ןמניל ריאמ עשטיא ׳ר יגב ׳קינלימח ידילי

 קודצ .תרוםמהו הרותה יכרב לע וכנוחש ׳ישמ יכרבא םהינש

 ׳םימיה תוברב ׳ױהו תונױצהו הלכשהה ירחא וכשמנ והיעשיו

 םידרחה ושחלתה םהילע .רוביצה יחטש לכב םיקהבומ םינקסעל

 — ״לוםפ־הפירט״׳מ םג ועלב שרדמה־תיב ישבוח םתױהב יכ

 םישוע ינב״ :רמוא היה םהיבאו ׳ריבכמל תירבעו שידײ תורפס

 ׳״...רפס־ימױס םױ לכ

 ־ל ךײר הל׳המלש םע דחיב והיעשי ףרטצה ױרוענב

 והיעשיו קודצ .היכירדמלו רעונה יבוהאל שיח וכפהו ״רמושה״

 ־ירבל וכפהנ םהיבא ןוצר דגנ ׳םהיתולועפ תרתחמב וכישמה

 םהיתוטופק תא ופילחה אל .תינױצ הכרדהו תוברת ינינעב אכמס

 םע רקבמ םג היה והיעשי .אבאה תא רעצל אלש תױתרוםמה

 עיפוה םעפש ׳הרקמ הרקו .רוג ידיסח לש ״לביטש״ב ױבא

 ׳הכרצ יד תטלוב הנניא עבוכל תחתמש הפיטקה תפיכו תבשב

 :רמאו יחל תריטםב לכימ־השמ ׳ר יאנקה דיסחה ױלע לפנתה

 ...׳ךכ השע רמאי רחמו ךכ השע רמוא םױהש .ערה־רציה והז״

 ןמניל קודצ

 ־וטרופוא לבס אל אוה םג יכ .לכימ־השמ תא קידצה והיעשיו

 רישמ עטק טטצל גהונ היה .תונױצב הנומא־ינטקו םיטםינ

 .״תובהל שא הב ןיאש תובהלתה יל הרזו״ :ןמשירפ דוד לש

 ׳םהלש ןילוחה תוחישל .דומלתה םיב םיאיקב ױה םיחאה ינש

 םיבישקמ ױה ׳תורפםה־ינינפו ל״זח תורמאב םילבותמ ױהש

 ־יברע :תױתרבחה תודובעה לכ שארב ודמע םה .בר בשקב

 ׳ך״נתו תירבעל םיגוח ׳תױתורםסה תוריציה בטימ לע טפשמ

 .םירחאו רודלפמורט ׳לצרה רכזל תױמדקא

 ףרטצהו תינױצה תורדתסהה תא והיעשי בזע 1930 תנשב

 .ר״תיב לש הדקפמו הגיהנמכ דימ לבקתנ םש .ר״הצה תירבל

 םײנױצ םיאשונ לע םהיתואצרהב רעונה תא וביהלה םהינש

 ׳םינקחש ׳םיאמבכ ןורטאית תוגצהב וםתתשה םהינש .םײללכו

 .םיבר םידידי םהל ושכרו תױרבה ןיב םיברועמ ױה .םיאירקמו

 והיעשי רמא הצרא יתולע ינפל םיחאה ינשמ ידרפהב

 לש תױנונסה תחא היהת ילוא ׳אכבה־קמע תא בזוע התא

 .לארשי ץראל ןילופ ידוהי תיצאוקבא תומשגתהו תינומה הילע

 תוליעפ לכמ וקחרתה ונריעל רלטיה־יסגלק תםינכ םע

 .תירוביצ

 םכרדב קינלימח ידוהי םע דחי ודעצ ןושארה שוריגב

 המלש־ןב .ד״יה .הנורחאה
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 (ױלג) םארטש לשרעה
 ־ראפ ,ןײראפ־רעקרעװטנאה ןופ הרדשה־טוח רעד ןעװעג

 רעציזראפ ,עםאק־םידסח־תלימג רעד ןופ דילגטימ־סגנוטלאװ

 ןופ םעזערפ רעד טײצ עסיװעג א ןוא ,אשידק־הרבח רעד ןופ

 .גנוטלאװראפ־הליהק רעד

 ןבעל סאד .עלוש םוש ןײק ןבעל ןײז ןיא טכאמעגכרוד טשינ

 ־ינוא ןײז ןעװעג זיא ץנעגילעטניא ענעריובעגנײא יד ןוא

 .טעטיזרעװ

 ײב טקיטפעשאב ןעװעג ,טאטשראװ־ײרעטםוש א טאהעג

 ןעװעג זיא הדימ ןײז .ןלעזעג טימ ןעמאזוצ ,טעברא רערעװש

 ראפרעד .ךיז ראפ ךאנרעד ,ןטלװעאב ןראפ ןגראז לכ־םדוק

 יד ןיא טקניהעגרעטנוא קראטש רעײז גנומענרעטנוא ןײז טאה

 ...ןראי עטצעל

 ־ימעםיטנא רעד ןעװ ,םישזער־עיצאנאס ןופ ןטײצ יד ןיא

 סיורא זיא ,לטעטש ןיא ןעגנירדנײרא ןביוהעגנא טאה םזיט

 ־טאטש ןיא ןטערטראפ ליװ םאװ טאדידנאק רעדעי :ץעזעג א

 טכאמ יד טאה געװ םעד ףיוא .ןעמאזקע ןא ןגײלײב זומ טאר

 ןופ רעטערטראפ־סקלאפ ןוא רעטעברא יד ןרילאזיא טלאװעג

 ןטנאמרעדנביוא םעד ןטימעגסיוא טאה לשרעה .טאר־טאטש

 .ןדײל ךס א טפאשראפ רעבא םיא טאה ץעזעג םאד .ןעמאזקע

 :ןושלה הזב טקירדעגםיוא רימ וצ ךיז רע טאה געט ענעי ןיא

 ןײמ ךיא טלאװ ,ןראי ענײד ןיא ןעװעג טלאװ ךיא ןעװ״

 ןלוש ןעיוב ןוא ןענרעל םאד טעמדיװעג גנוגנערטשנא עצנאג

 .״רעדניק עמערא ראפ

 לאבמים רעקידעבעל א ,שטנעמ־סקלאפ ןוא גיהנמ א ןעװעג

 לעגרוג השמ .ד״יה .לטעטש ןופ

 קישטליװ לבײל
 .קינלעימכ ןיא גתגעװאב־תיצ־ילעופ רעד ןופ רעדנירג

 יד ײב ךאנרעד ןוא ןױצ־ילעופ עקניל יד ײב קיטעט רעירפ

 ־צוטיטםניא עשיטםינױצ עלא ןיא ןעװעג וױטקא .צ.פ עטכער

 ־נאג רעד ײב טבילאב ׳טנגױ רעד ןופ גיהנמ רעקיטסײג .םעי

 עשידײ ןופ רעקידײטראפ .דײשרעטנוא ןא גנורעקלעפאב רעצ

 .קינוראל ןוא ןאמטאר .טאר־טאטש ןיא ןסערעטניא

 קינלעימכ רע טזאלראפ ןשטײד יד ןופ ןעמוקנא ןטימ

 .רענגעק עשיטילאפ ,ןקאילאפ דצמ תוריםמ ראפ ארומ בילוצ

 ןופ קירוצ רע טמוק החפשמ רעד וצ טפאשקנעב תמחמ

 ןיוש רעבא ׳עשטאלז רעטכאט ןײז טימ ןעמאחצ גרעבמעל

 .ןסאשרעך עדײב ײז ןרעװ לאזקאװ רעצלעק ןפיוא

 ־םינױצ־שיראטעלארפ ■רענעטלעז א ,טלאטשעג עקיטכיל א

 .ד״יה .ןםעגראפ משינ ןלעװ רימ סאװ ׳רעפמעק רעשימ

 (פאקשרעה) סרעבע עינאמ

 םולבנזור ףסױ

 תונורחאה םנשב היריעה תצעומב קינלימח ידוהי גיצנ

 רוביצ יכרצב קסעו םיטנטבמוקה שארב דמע .האושה ינפלש

 לע רמש ריעה תצעומ תואישנ רבחכ .םירחא םיחטשב םג

 ללכה לש םיסרטניאה לע ןגה הפוקז המוקב .ידוהיה דובבה

 ־ירעה .חילצה הפנעה תירוביצה ותלועפ לכב .דחי םג טרפהו

 .פיקקזנל הרזע שיגהל ותונוכנו ובל בוט ,ותורשי ללגב והוכ

 .ד״יה .וײח ימי לכ םחלו יח ונעמלש רובצה לכ םע דחי הפםג

 ןגעק גנוגעװאב רענאיצולאװער רעד ןיא ןעמונעגלײטנא

 ־וצ .ריביס ןײק ןראװעג טקישראפ 1905 ןיא .ראצ ןשיםור

 ןפיוא ןכײצ ןטריאוטאטםיוא ןא טימ טראד ןופ ןעמוקעגקיר

 ־לעזעג רעקינלעימכ ןיא ןעװעג קיטעט וױסנעטניא .םינפ

 .ד״יה .ןבעל ןכעלטפאש

 דײלג לםאי המלש

 .טאיראטעלארפ ןשידײ ןופ ןעײר יד ןיא ״שטנעמ־סקלאפ״ א

 ־קאראכ ןלעדײא ןוא ןרעײט א טימ רעפמעק רעמאזגיובמוא ןא

 עלא ענײז .םירבח ןפלעה שפנו בלב ןזעװעג טײרג דימת .רעט

 רעוט רעוױטקא ןא ,״ןױצ־ילעופ״ עקגיל יד וצ טרעהעג ןראי

 .קעטאילביב־םקלאפ רעשידיא רעד ןיא

 וצ שטנעמ ןופ עביל ןוא טײהײרפ ןגעװ טמיורטעג קיבײא

 רעטעברא ןשידײ ןראפ טפנוקוצ רערענעש א ןגעװ ,שטנעמ

 .ד״יה .לארשי־ץרא ןיא קלאפ ןשידײ ןוא

 זיוהנזיד .י



 הרבחה ײח

 טאר־טאטש רעטשרע — הבושארה תיבוריעה הצעומה
 (טנעדיזערפ־טאטש) שטיװאכוז ןוא יקסניװילש :סקניל ןופ ײר עטשרע

 .יקצינירק קירנעה (9 ,טנאקאבמוא (8—7 ,לופ ר״ד (6 ,טנאקאבמוא (5 — 4—3 ,ןאמשעל (2 ׳יקסװארדנעמ בקעי (1 :סקניל ןופ ײר עטײװצ
 .שטיװאקװעל לדײ (ר ,ןאמטוג ריאמ לדנעמ (6 ,ןאמרעביל סחונ השמ (5 ,טנאקאבמוא — 4 ,טנאקאבמוא — 3—1 : םקניל ןופ ײר עטירד

 .גרעברעבליז םהרבא /גרעבנשאמ לסאי ,קאנרעטסאפ שיבײל :סקניל ןופ ײר עטרעפ

 ןבעד עבעדטפאזסדעזעג־שיטידאפ סאד



 ובעל וכעלטפאשלעזעג װפ בױהנא רעד / המלשרב והילא
 (קראי־ױנ)

 ןיא ,עקארק ףיוא טרישראמ ײמרא עשיראצ יד .1914 הכונח

 רעזדנוא ןרישראמכרוד ןיא טלאה ןוא גרעב־ןטאפראק יד

 טימ רערעװש א ךיז טלעטש רעטניװ רעד .קינלעימכ טאטש

 .ןעײגש עפיט ןוא טסערפ עקראטש

 עכורעיװאז א טעװעשובעג טאה׳ם ןעװ ׳ןגראמירפ א ןיא

 םענופ טנארפ ןראפ ןטילש רעשירעטילימ א ןראפראפ זיא

 רענעמ ײרד סיוא ןגײטש׳ס ןוא ןאמראלק המלש ןופ בלעװעג

 רענײא .בלעװעג ןיא ןײרא ןעמוק ׳גנודײלק רעשירעטילימ ןיא

 .סמערא עטקערטשעגםיוא טימ ײז ןופ

 ןכאג טשרע — :רענײמ בורק ׳המלש ׳ר ׳םכילע םולש —

 ־ טנעקרעד רימ ןבאה םידגב עשירעטילימ יד ןופ ןכירקםיורא

 הארוה הרומ ,גרעבכאה רתלא ׳ר ןופ ןוז א ,גרעבכאה לכימ —

 ןביוהעגנא טאה רע .(ןיזוק א ה״ע סרעטומ ןײמ) ץלעיק ןיא

 ־ספליה א טעדנירגעג ךיז טאה ץלעיק ןיא זא ,ןלײצרעד

 ןראװעג טעדנירגעג ,עקידנדײל־טיונ יד ןפלעה וצ טעטימאק

 ־םפליה ןשידײ ןלארטנעצ םענופ גארטפיוא ןפיוא רע זיא

 ,רעײטשראפ םלא. ,לכימ ,רע ןוא .דארגארטעפ ןיא טעטימאק

 ןיא גנולײטפא ןא ןדגירג וצ ןראװעג טקיטכעמלופאב זיא

 .קינלעימכ

 רעד טימ זיא ץלא םאד זא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז —

 ראפרעד ןוא ,ריטראװק־טפיוה רעשירעטילימ רעד ןופ המכסה

 — לכימ טגאז — המלש ׳ר — .רעטײלגאב ײװצ ענײמ —

 ,ןעמעװ טימ ,קינלעימכ ןיא גראװגנײ יד ךאד טנעק ריא

 א. ןריזינאגרא ןוא שיט םוצ ןײג רימ ןענאק ,ריא טקנעד

 ;הרבח יד ךאד טנעק ריא ? טעטימאק־םפליה

 ־רעביא רימ טאה ןעמ עכלעװ ,עטסיל יד ןטעבראםיוא ןכאג

 ײז ןוא ןסיװ ןזאל ײז ןופ םענײא ןדעי לאז ךיא זא ,ןבעגעג

 שמש עלערעב וצ גאט ןבלעז םעד .מ.נ 3 ףיוא ןדאלגײא

 םעניא טניוװעג טײצ רענעי וצ טאה רעכלעװ ,(יקצאבמארט)

 .שרדמה תיב ןםיורג

 גנוציז יד גרעבכאה לכימ טנפע .מ.נ רעגײז א 3 ךעלטקניפ

 :ענעדאלעגנײא יד םױא טפור ןוא

 :גרעברעבליז עשטיא ׳ר ןופ ןוז א ,גרעברעבליז םהרבא .1

 ־טיאמאיד לםאי ןופ ןוז א ,טנאמאיד רודגיבא םײח .2

 :קעםאק

 :םלשיפ לאומש לסאי ןופ ןוז א ,דראבםײװ לטאמ .3

 ־ רעקוצרענאק לדנעמ ןופ ןוז א ,רעקוצרענאק רכשי .4

 — גרעבמעל השמ ןופ ןוז א ,גרעבמעל לאיחי דוד .5

 :ראטידעפסקע

 :דלאװגנאל לקנאי ןופ ןוז א ,דלאװגנאל םהרבא .6

 לקנאי ןופ ןוז א ,דלאװגנאל (עילעכ) והילא ענעה .7

 :דלאװגנאל

 :יקסװארעדנעמ בקעי ןופ ןוז א ,יקסװארעדנעמ םהרבא .8

 :קעסאק־טנעמאיד לםאי ןופ ןוז א ,טנעמאיד אבא .9

 ;ןאמטוג המלש ןופ ןוז א ,ןאמטוג עקלארשי .10

 ;דלאגנײפ עקהשמ ןופ ןוז א ,דלאגנײפ עקלארשי .11

 ;דלאגנײפ עקהשמ ןופ ןוז א ,דלאגנײפ ילתפנ .12

 ;רעדניבנײא עקלעמש ןופ ןוז א ,גרעבנערינ עפיל .13

 ;אפור לשטיא ,לסאי ןופ ןוז א ,גרעבנשאמ דוד .14

 ;רערעל רעמאל רעד ,לסאי ןופ ןוז א. ,קישטליװ לבײל .15

 :יקסװעשטניפ לסאי ןופ ןוז א ,יקםװעשטניפ םהרבא .16

 ;קענארג לרעב ןופ ןוז א ,קענארג קחצי .17

 ;ןאמטוג הנױ ןופ ןוז א ,ןאמטוג לשרעה .18

 :דלאגנײפ יכדרמ םײח ןופ ןוז א ,דלאגנײפ לדױ .19

 ;ןאמלים קחצי םהרבא ברה ןופ ןוז א ,ןאמלים בקעי .20

 .תיב־לעב לארשי ןופ ןוז א ,יקםװעשזרוקם סחנפ .21

 ןצימיא באה ךיא ״דלילח ׳ביוא .ןורכז ןופ ןענעז ןעמענ עלא)

 .(גנוקידלושטנא ךיא טעב ,טלעפראפ

 ראפ א ןיא ןוא ,דנזעװנא ןענעז ײז זא ,ןרעפטנע עלא

 ןבעגעגרעביא גרעבכאה לכימ חילש רעד טאה רעטרעװ עצרוק

 :ראפ טגאלש רע .תוחילש ןײז ןגעװ

 .רעציזראפ א ןלײװרעד לאז ןעמ .א

 ךיז ידכ ,םעקיפאק 25 וצ ןלאצנײא לאז רענײא רעדעי .ב

 .טעטימאק־םפליה ןיא דילגטימ רעלופתױרחא ןא סלא ןליפ וצ

 זטערטוצ ךיילג לאז טעטימאק רעד זא ןםאלשאב טרעװ׳ס

 .טעברא רעד וצ

 ׳ךיק א ןענעדראנײא ןענעק לאז ןעמ וװ ,ץאלפ א ןעגניד .ג

 ־טיונ יד וצ ײרפ ןרעװ טלײטעגםיוא ןלאז ײט ןוא טיורב וװ

 ןכאק וצ טרא ןא ןעמוקאב וצ ,ךעלגעמ ביוא ןוא עקיטפרעדאב

 .ןגאטימ עטכאקעג ײרפ ןלײטסיוא ןוא

 ץאלפ אזא ןראװעג ןעגנודעג זיא טנװא ןבלעזמעד ךאנ

 רעכלעװ ,עראשזד השמ ׳ר ײב םאג רעװעשטניפ רעד ףיוא

 המחלמ רעד בילוצ זיא סאװ ,קנעש־ריב א. טאהעג טאה

 .ןסאלשעג ןזעװעג

 •טעטימאק םוצ רעדילגטימ רעמ ןעיצוצוצ ךיז ןעימאב .ד

 חילש רעד טזאל רעטרעװ־םגנונעגעזעג עצרוק ראפ א ךאנ

 ןוא ,ןבאגםיוא ערעדנא ןוא טלעג־הריד ףיוא לבור 50 רעביא

 .הװקתה ןופ גנאזעג ןטימ ןסאלשעג טרעװ גנוציז יד

 עלעיציפא יד ןעװעג ךיוא זיא ,ךיא ביולג ,גנוציז יד טא

 .קיגלעימכ ןיא עיצאזינאגרא רעשיטםינױצ רעד ןופ גנודנירג

 ־עגנא טאה טעטימאק־םפליה רעד ןעװ ,טײצ רענעי םורא
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 ןעמונראפ שרדמה תיב רעשידיסח רעד זיא ׳ןטעברא וצ ןביוה

 ־רעביא םוצ ץאלפ א ראפ ײמרא. רעשיסור רעד ןופ ןראוועג

 ־תיב יד .ןטאדלאס עשיכײרטםע ענעגנאפעג ראפ ןקיטכענ

 םעניא ןענרעל רעײז ןגארטעגרעביא ןבאה םירוחב־שרדמה

 שרדמה תיב ןםיורג םעניא ׳אד רעבא ׳שרדמה תיב ןםיורג

 ׳ןענרעל טנעקעג טשינ םגאטימ ךאנ יד יװ רעמ ײז ןבאה

 ךם א ןענעז םורא יוזא .טײצ עיירפ ךם א טאהעג ײז ןבאה

 ־ספליה םעניא טעבראטימ ןיא ןראװעג ןגיוצעגנײרא ײז ןופ

 .טעטימאק

 ןראפעג רעטעפש) ךײרנערע שיבײל ׳גרעבמעל לאקזחי

 ׳אטנאראט ןיא ןעמוקעגמוא שיגארט םעד ךאנ ןוא י״א ןײק

 שדבײל ׳ןאזנעדירפ לאיתוקי ׳גרעבמעל עשטמהרבא ׳(עדאנאק

 ־ןופצ ןיא טבעל) דלעפנײטש עשוהי ׳(י״א ןיא טבעל) רענאק

 רעטעפש ךיז ןבאה עלא ײז .ערעדנא ײר א ןוא ׳(עקירעמא

 יריעצ״׳ ןום טעברא ןוא גנודנירג רעד ןיא טקילײטאב וױטקא

 .קינלעימכ ןיא ״יחרזמ״ ןוא ״יחרזמ

 :טעבראטימ וצ ןראװעג ןגיוצעגנײרא ךיוא ןענעז׳ס

 ןבראטשעג) ןאק־רעקוצרענאק עשטלע ׳דלאגנײם עשטיג

 ןיא) דלאגנײפ־יקםװעשטניפ עלעגייפ ,(ךײרקנארפ ׳זיראפ ןיא

 .ערעדנא ײר א ןוא קישטליװ־גרעבנשאמ אלעב ,(לארשי

 ןטלאהעגנא ןצנאגגיא טאה טעטימאק־םפליה ןום טעברא יד

 עריא ךאנ ךיז טאה יימרא עשיסור יד זיב ׳םישדח 8—7 םורא

 ןצנאגניא גרעב־ןטאפראק יד ןיא ןוא עקארק ײב תולפמ
 .ןליופ ןופ ןגיוצעגקירוצ

 ־לעימכ ןיא ןטעטימאק־םפליה ךאנ ןעװעג ךאגרעד ןענעז׳ם

 טעטימאק רעטשרע רעד .ןטײצ־טיונ ענעדישראפ ןיא קינ

 ןקידרעטעפש ןפיוא םתוח א טגײלעג טמיטשאב רעבא טאה

 .קינלעימכ ןיא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןכײר

 הינלימחב םידוהי פיטילפ
 (ה״ערת) 1915 הנושארה תימלועה המחלמה תנשכ

 ףוסב רקב דרגורטפב המחלמה יעוגנ םידוהיל הרזעה דעו חילש

 תועידיה תא רםומ אוהו ץלעיק ךלפב קינלמח ריעה תא ראורבפ שדוח

 רבד־לעו וז ריעב וצבקנש םידוהיה םיטלמנה בצמ תודוא לע ןמקלד

 .םרובעב הרדסנש הרזעה

 ראורבפ שדוח ףוםב ריעב ופסאנש (.צ.מ םיטילפה) םיטלמנה רפסמ

 ובישוה םיטלמנה תא .(תוחפשמ בעס־מ רתוי) שפנ 1.זסס־ל הלע 1915

 תורידה לש םײראטינאסה םיאנתהו שרדמה יתבבו תױטרפ תורידב

 ריעב תױונפ תוריד רםוחב אוה ערה בצמה תביס •םנוקיתכ םניא

 תונמחזנה תורידב תבשל םיחרכומ םױל םוימ אובל םיפיםומה םיטלמנהו

 ׳זוחמה רש לש ותעצה יפ לע ׳ריעב הדםונ רבמצד שדוחב .םהל

 •םידוהי םירבח םג וסנכנ היםימוקה לאו תילכלכו תיראטינאס היםימ ק

 דסונ ״דביבסה ןמ םיטלמנ אובל ופיםוה רשאכ םימי שדוח ינפל

 דסונ הנושארב) םירבח העבש לש קינלמחב םיחרזא דעו םעפה דוע

 יפ־לע־ףא ׳דחא ידוהי םהבו (בר ןמז םײקתנ אל ךא ׳םיחרזא דעו םש

 הדסונ דעוה די־לע ! האמל 85 אוה ריעה יבשױ םידוהיה רפםמש

 דועו םיחרזאה דעו רבח ידוהיה — םה הירבחש ,תידוהי הקלחמ

 םיחרזאה דעו תאמ לבק םיחרזאה דעוש ,לבור ףלא ךםה ןמ .םידוהי

 •לבור 150 — םידוהיה ריעה ינב יכרצל ובצק ,השרװב רשא יזכרמה

 תמק ,םואל לדבה ילב ,לכל םירבומ ונממשו ילכלכ ןסחמו חתפ דעוה

 הקלחמה תלבקמ לכוא יכרצב תמיוסמ הכימת העול הלועה חקמב

 תיצחמו לודגל רוחש םחל רטיל אוהו .װחמה דעו תאמ חידוהיה

 הקלחפ״ד .(שסנל תוסורפ עברא) רקוצו ײהט ,בױל ןטקל — הרטילה

 .םידוהי םיטילפל ײהט־תיב החתפ

 םירבחה רפסמ התע הברתנ ,ידארגורטפה דעוה ריצ תעצה יפ לע

 ינש ,יוחמת־תיב חותפל וטילחה םהו .העבש דע תידוהי׳ד הקלחמב

 הקלחמה .םחל הרטיל יצחו (רשכ ילב) קרמ :תוחו־וא םיטלמנל ונתני

 לש תורידה יאנת תא רוקחל תיראטינאס היםימוק הכותמ הרחב

 אל םיטלמנה בור .הנ גיהה יאנת תא רשפאה יפכ ביטיהלו םיטלמנה

 — םהיניב ךרוצה אוה לודגו ,םולכ םהיתבמ םתא תחקל וקיסםה

 תא רדםל םיצוחנה םימוכסה תא בצק יאדרגורטפה דעוה .םידגבב

 .קינלמחב הדובעה

 (.1915 לירםא 1 — ה״ערת ןםיג ז״י םױמ ,64 ׳םמ ״הריפצה״ יםל)

 ז ןמקלד העידיה תא םיאצומ ונא (111 ׳םמ) ,1920 ״הריפצה״ב

 (יצליק ךלפ) קינלמחכ הלואנה תנינח

 ,ומיר־ןאםב ונצרא לע וניתױוכז רושיא רבד־לע העידיה תלבקל ףכית

 ידכ ,וגריעב תומײקה תױגױצה תודוגאה לכל תיללכ הפיסאל ונארק

 יהגיגחל תינכת ןיקתהל

 י״ןױצ תונב* ,״ןויצ יריעצ״ :תודוגאה חכ־יאב ופתתשה הםיםאב

 דעו רחבנ •״ריעצה רמושה״ תורדתסהו ״יחרזמ יריעצ״ /׳יחרזמה״

 דעוה •הדוגאו הדוגא לכמ םירבח םײנש־םײגש וסתתשה וב רשא רדםמ

 : הזכ ןפואב תוגיגחה תא ךרע

 ןורטאיתה םלואב םע תפיסא ונכרע רמועב ג״ל ינפלש םױה ברעב

 גרברבליז .א :ומאנ דרוטה םשגה תורמל ,הפל־הפמ אלמ הי.דש

 בײמוש ינשל ךײרנערע שיבײל הלוגנײפ הבוט הקוצרנק .י (תירבע)

 חור בצמב .תידוהי ינשהו תירבע רבד ןושארה .יקםרובמםו יקצירז

 ״הוקתה״ תרישב הפיסאה הרגםנ תומיאתמ תוטלחה תלבק רחאו םמורמ

 םירמושה ורבע רמועב ג״ל םױב תרחמל .םירחא םײמואל םירישו

 תלםת הכרעג םשו תסנכה־תיבל םהילגד םע ךםב תובוחרב תורמושהו

 םײרבע םילגדב ריעה תא טשקל השרה אל זוחמה רשש ינסמ .הידוה

 הס לא הסמ אלמ היה תםבכה־תיב .םידחא םיתב קר םיטשוקמ ױה

 םירבחה ןמ םידחא .השאו שיא םיפלא תשלשמ רתױ וברקב ליכהו

 הזעה םתאחמ תא ועיבה םיםםאנה לכש ירחאו .אמױד אגינעמ ומאג

 םילהת ירומזמ ןזחה רש ,וז הגיגחב קלח חקל אלש אתמד ברה יפלכ

 ,ןמצײװ ,בולוקום :וניגיהנמ תא ״ךרבש ימ״ תכרבב ךריבו םימיאתמ

 תא ״ריעצה רמושה״ תלהקמ הרש הלפתה םותכ .יקסניטובא׳זו יודרונ

 .םײמואל םיריש דועו ״הוקתה״

 תוגוז ,ריעה תוצוחב בבוםל וליחתה ברע תובפל תישימחה העשב

 ״ילילגה ףסױ ןרק״ תבוטל ןבל־לוחכ חרפ םע תוריעצו םיריעצ תוגוז

 ♦ןוגה םוכם הםיגכה חרפה תריכמ .ױרבחו (רודלפמורט)

 ךײשה ריעבש הםי רתױה םלואב ,רדהג טקגב וגכרע ברע ותואב

 תוגסל תישילשה העשב רמגב טקנבה .״האולהו ןוכםח״ הרבחה תפוקל

 .דאמ םמורמ חור בצמב רקוב

 יקם־בושטגיס .*



 םיאקינלימחה םינויצה / יקסב׳צניפ םהרבא
 (ביבא־לת)
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 לש ונגסו לוגדה ינױצה גיהנמה ׳יודרונ םכמ שרם רשאכ

 דימ ריבעהל תינכפהמה ותינכת תא ,לצרה באז ןימינב ר״ד

 יבײחמל ןילופ־ינױצ וגלפתה — לארשי ץראל םידוהי ןױלימ

 תױרחאו תונמאנ ךותמ — קינלימח ינױצ .היללושו תינכתה

 םבורב ודגנתה — תימלועה תינױצה תודדתסהה לש התומלשל

 יולג ערק ידיל איבת איה אמש ודרחו תעצומה תינכתל

 .הכותב

 ףםױ לש ונב זא ויה קינלימח ינױצ ףינס לש ױשאר ןיב

 ונהו הקירמאב תעכ אצמנ)יקצירז לאכימו רלדא ךלמ ,ל״ז טחוש

 תורדתסההמ האיציל ודגנתה וללה .(קרוי־ױנב ״ףילר״ה ישארמ

 עיבהל ובו יודרונ סכמ ר״דל בתכמ רגשל זא טלחוה ״תיגױצה

 .ותינכתמ וב רוזחל ושקבלו ותינכתל תצרמנ תודגנתה

 ־אקינלימחה ףיגסה דעו לש ותמיתחב ההלשנ תרגאה

 יודרונ בתכ ױדי ומב .אובל הרחא אל גיהנמה לש ותבושתו

 ןורתפה איה ותינכתש ותעד עיבה וב ,הבושתה בתכמ תא

 תוריפס םינש ךותש ףיםוהו ,םידוהיה תלאשל דיחיהו דחאה

 •ותא קדצהש תעדל וחכוױ

 ,הנושארה םלועה תמחלמל בורק ׳רתוי תרחואמ הפוקתב

 שע רשקתה אוה .יאשחב ןילופ תא בוזעל רלדא ךלמ ןנוכתה

 ירמוש ידיל ורםמו ופסכ תא לזג הלהו יעוצקמ תולובג חירבמ

 ותבש תעב .ץיבוטקב אלכה תיבב והואלכו והורסאש ,לובגה

 אוה .םוקמהמ טלמהל דציכ תולובחת שפחו רהרה רהוסה תיבב

 רשקתה רהוםה תיב ףיקז תועצמאב .יודרונ סכמ לש ובתכמב רכזנ

 .אלכב ורקבל אב הלהו ץיבוטקב תינױצה תורדתסהה ר״ױ םע

 תורדתסהה ר״ױ דימ טילחה יודרונ לש ובתכמ תא ול הארהשכ

 רחאלו וררחשל ידכ םיצמאמה לכ תא תושעל ץיבוטקב תינױצה

 •הקירמאל אציו רלדא ךלמ ררחוש םיבר םיצמאמ

 ביריצ תופתתשזמ ו&זד — ז״ערתב בױ׳זדניב תיזוחמה תינױצה הצעומה

 רכשי — ישיש ,גרברבליז םהרבא :ןימימ ינש סיבשױ .קינלימחמ

 .דלוגניפ ע׳צײפ ,יקםב׳צניפ םהרבא ־. הינש הרוש םידמוע .רקוצרנק

 ױיחב דוע הליחתה קינלימחב תינושארה תינױצה תוליעפה

 .״תינידמה תונױצ״ה תפוקת תלחתה םע ,ל״ז לצרה ר״ד לש

 .הרוסא תונױצה התיה ,ןילופב ראצה ןוטלש ימיב ׳וז הפוקתב

 לש הבג ירוחאמ תױאשח תולועפב האטב״רה תינױצה תוליעפה

 דחאל .ה״װוםה ךות ,םײטרפ םיתבב רקיעב ״תיםורה הרטשמה

 ןײטשנרוב השמ ןקםעה לש ותריד השמיש הלאה םיתבה

 ׳רצ רדח היה ולש הרוטקפנמה תונח ירוחאמ .(הקירמאב תעכ)

 ־ועפלו תואצרה ,תובישיל םיפםאנ ונײה םשו ׳ןיעל הארנ יתלב

 ,םײגױצ םיסרגנוקל םילקש תריכמב ואטבתהש ,תורחא תול

 םינותע תצפה ׳לארשיל תמײקה ןרקל םיפסכ ףוםאו המרתה

 שיא היה ןײטשנרוב .ינױצה ןױערל םירבח תשיכרו םינױצ

 םע בתכתהש — היצילג אצױ ׳ליכשמ באל ןב ׳ליכשמ

 .״ץילמה״ ןותעב לעופב ףהתשהו בולוקום םוחנ

 תנשב) ןילופ תמוקת םע ,הנושארה םלועה תמחלמ םותב

 .ינױצה ןױערל םינומה תשיכרל בחרמל תאצל ונטלחה ,(1918

 ,״ןויצ תונב״ תדוגא הנגראתה ׳ימוקמה ףי.סה לודיג םע דחי

 לש הנושארה הרובחל .ןכל םדוק דוע תמײק התיה איה םגש

 ־םיױ ,םהרבא גרברבליז ׳רכששי רקוצרנק :וכײתשה םיליעפ

 דלוגנײפ ,םהרבא יקסב׳צניפ ,לדנמ גײוצנזור ,לטומ טרוב

 ומטוג ׳עיצײפ דלוגנײפ ,קחצי קנרג ׳םיקילא ןאמטוג ׳לארשי

 ׳טרנילק הלחרו ע׳צביר ,אפורה עשטיא־לארשי ׳ר תונב ,הנח

 .ץיבומרבא ה׳זדנימו הרובד

 תםנכה תיבב הרכזא ןגראל ונטלהה ןילופ לש הרורחש םע

 הנושארה הלועפה תױהל הכירצ התיה וז .בובל יללח רכזל

 ־דנמ לש ונתח םהיניבו ם־מאונ רפסמ ונעבק .בחרמל האיציל

 ברעב .הרכזאה תא ךורעל ךירצ היהש ,לפמה בקעי ,יקםבור

 הליהקה ישארלו ברל םידחױמ םיחילש י״ע רבדה עדונ הרכזאה

 םע עיפוה ברה .תסנכה תיבב הרכזא ךורעל םידמוע םיהיצהע

 תא בוזעל הרוהו תםנכה תיבל םיסקודוטרואו םידיסח רפםמ

 ונצלאנ יבמופ ביר עונמל ןוצרו ברה דובכ ללגב .תםנכה תיב

 ׳כ תורכזא .הרכזאה תא ךורעל ילב<ג תסנכה תיב תא בװעל

 הנש ידמ טעמכ ומײקתה ,לצרה לש ותומל ןורכזה םױ ,זומת

 ךותו ותילמפו ברה לש הליעפה ותודגנתה תורמל ,הנשב

 .לארשי ינומא ימולשו םידיםחה לש תוערפה

 םײנױצ םיסונכ רפסמ ונמײק ,הרבגו ונתוליעפ הכלה רשאכ

 תופתתשהב ׳בי׳זדגיב יזוחמה סונכה היה םהב םיבושחה דחאו

 היהש דלוגנײפ יכדרמ םײח .קינלימחמ תורבחהו םירבחה לכ

 עיצײפ ותבש זא רמא ׳ץצולתהלו חדבתהל עדיש חקיפ שיא

 רבדב ״קרעט״ה םע מ״ומ להנל ועסנ יקםב׳צניכ םהרבאו

 .לארשי־ץרא

 איה .הבר תוליעפ איה ףא התליג ״ןױצ תונב״ תדוגא
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 1918 — ״אבכוכ״רב״ םירמושה דודגמ הצובק

 ׳ןמטוג הקייח ׳דלוגנײפ עיצײפ י״ע ׳1916 תנשב דוע הדםונ

 וננוכתה ה׳ש התואב .ל״ז דלוגנײפ עיצוגו ל״ז רקוצרנק הקלא

 הלועפ לכש רחאמ .ןױצ תוגב תורבח לכל הכונח תביסמל

 הביםמה ברעב .יאשחב תונכהה ושענ ׳הרוםא התיה תיגויצ

 לש האוב לע ונל ועידױש ידכ ׳תיבל ץוחמ םירמוש ונדמעה

 תינױצה הביסמה תא תװסהל ידכ .עיפותו הרקמב הרטשמה

 הרטשמה תוצרפתה לש עגרבו הלכו ןתחכ םײנש ושבלוה ׳תאזה

 תפוקת לע וצרה אוהה ברעב .הנותח — ןכומ ץורית היד

 העיגה ערה ונלזמל .ןױצ תמוקתו םילשורי ןברוח ׳םיבכמה

 .םידוקירו הריש םע הנותחל הביםמה הכפהנ דימו הרטשמה

 .ונפינסב הבר תוליעפ התיה רתױ רחואמ ףאו איהה הפוקתב

 םיגוח הללכש תינױצה הלועפה הבחרתה ״יחרזמה״ דוםי םע

 ,1925־ב ׳םילשוריב הטיםרבינואה תחיתפ םױב •ונריעב םיבחר

 — תורוחבו םירוחב — תוגוז הנושארה םעפב בוחרל ואצי

 התיה החלצההו הטיסרביגואה ןעמל המרתהל ,״חרפה םױ״ל

 הליחתהש ׳ריעב הלודג הגיגח המײקתה םױ ותואב .הלודג

 התשענ הגיגחה .תסנכה תיבל ״רמושה״ לש הלודג הכולהתב

 םױםב .יקצילרוג השמ הליהקה שאר תודגנתהבו ברה תמכםהב

 הטיםרבינואה תגיגח .םיקודאה םג ׳לגעמב םלוכ ודקר הגיגחה

 .תונױצל םיכמות הברה השכרו קינלימחב ריבכ םשור הריאשה

 ״ןױצ־תונב״וו ןױצ־תדוגא ישאר
 .דלאגנײפ עשטוג ׳רעקוצרענאק עקלע : עײר עטשרע סטנער ןופ

 .יקםװעשטניפ םהרבא ׳גרעברעבליז םהרבא ׳קענארג קחצי ׳רעקוצרענאק רכשי :עײר עטײװצ טטנער ןוט



 הנפמה / ומדײרפײנוחמש וימינב
 (הװקת־חתפ)

 ײחב הגפמ הבוחב האיבה הנושארה םלועה תמחלמ תפוקת

 תיב ילתכ ךותל םג רודחל ולחה םישדח תונױער .הרײעב רעונה

 שיבײל ,םיפםא קחצי — ירבחמ םיבר םע דחי •ןשיה שרדמה

 תמדקתמ תוברתל וגינפ ׳דועו רקוצרנק םיחאה ׳ךײרנרא

 םע •תורז תופשו לוח ידומיל הדמתהב דומלל ונלחתהו

 הפשה דומילל ונתקושת הרבג ינױצה ןױערה תוררועתה

 •תירבעה

 דומיל ירפם אקארקמ ןימזהש ןושארה היה םיפםא קחצי

 ינא םג יתנמזה ױתובקעב .םיםרטגוק תרוצב םידימלתל םײרבע

 ירבעה קודקדה תודוסי תא ונדמל ןהב רשא תורבוחה ןתוא

 וגבורו ונשאר םיעוקש ונײה םיבר םישדח ״דסשה תודוםיו

 הפוקת ץקמ .לובג היה אל ונרשאלו ,וגמדקתה .הלא םירועישב

 םיםרטנוקה רבחמל ראדה י״ע בתכב תוניחב ונרסמ תמיוסמ

 הנש לש הפוקת ךשמב .םינױצ םע ױתורעה תא ונלבקו הלאה

 סרוקה רמג םע .תונײטצהב םרוקה תא ונרמג הגשה תיצחמו

 ׳רעונה ןיב הפשה תא ץיפהל ונלחתהו םירפס תאירקב ונכשמה

 .שרדמה תיב ישבוח ןיבו םדקתמה

 ׳יאלצרהה ינױצה ןױערה תרידח םעו ירפ האשנ ונתלומעת

 ידכ דע ונעגהו הפשה דומילל םיבר םידימלת שוכרל ונחלצה

 תירבעה התיה םהבש םײרבע־םײנױצ ךונח תודסומ תחיתפ

 קחצי ׳ירבח םג .םהל וארק ״ןקותמ רדח״ ״דארוהה תפש

 הז רפם תיבל .רפסמ םינש וב קיזחהו הזכ ם״יב חתפ ׳םיפםא

 םיריעצו ברע־ירועשב ודמלש רגבתמה רעונה ינב בטימ ורהנ

 הנפלוא תיבל ךפה םיפםא תיב .םױ ירועשב ודמלש ׳רתױ

 •ונריעב הלכשהל זכרמו תירבעה הפשל

 יתעלקנו קינלימח תא בוזעל ץלאנ יתײה המחלמה ללגב

 דםומו ירבע רפם־תיב יתחתפ םש .ץינפוטם הכומס הרײעל

 תיברמ הז ם״יבל ונפ ותחיתפ םע דימו ,קינלימח תמגודכ ׳יכוגח

 בר קופס .תעדו הרות ונממ ובאשו וז ריעב רעונהו םידליה

 השחרש תוריםמהו הביחה םחי לע איהה הפוקתב רכזיהל יל

 םש יתקסע םײתנש .םײדוהיה היבשותו וז הליהק יל

 ךכ רחא וכישמהש ילצא ודמלש מידימלתה םיברו הארוהב

 ראות ילעב םה תעכו ׳םיהובגו םײנוכית רפס יתבב תומלתשהב

 םהירוה םעו ידימלת םע שגפנ ינדוע םױה דע .תומולפידו

 קומע התרחנש איהה הפוקתה לע םיאגו הצרעה יאלמ םהו

 ♦םנורכזב קומע

 דאמ דאמ ודיפקה תורומחכ תולק תװצמ ירמוש ױהש ירוה

 •בר היה תעדל ינואמצ לבא ,״הער תוברת״ל אצאו לשכא ןפ

 איהו תחדג הנפב ריעל ץוחמ הרג התיהש יתדודל ןכל יתינפ

 לע ׳םירוהה תעידי ילב ׳םימלש םימי הלצא תולבל יל התשרה

 התיה ♦הממיב תועש 18 ,םױ םױ ךכו ן לוח ידומיל דומלל תנמ

 תינויצה הדוגאה .תוררועתהו הלכשה תשיכר לש הפוקת וז

 בג הלחה ונתדוגא .ונתריעב הלכשה זכרמל התיה זא הדםונש

 תוזחמ וגיצהו הירבח לש םײתונמאה םהיתוגורשכ תא חתפל

 תיארל יתכלה יאשחבו רציה לע רבגתהל זא יתלכי אל .םיגוש

 תרחמל ינפל יתיארשכ יתמהדנ .רבדה עדונ ירוהל .הגצהה תא

 תא יתשײב וליאכ ׳השובו רעצ בורמ תדעור הלוכ ימא תא

 רבדה תא תאשל יתלוכי אל .השעײ אלש השעמ יתישעו ירוה

 םש ״דצליק זוחמה ריעל יתינפ .הרײעה תא בוזעל יתטלחהו

 וננכת דחיו ותרזע תא יתשקב .שיפ ריאמ ומשו דידי יל היה

 .םנרפתהל םגו דומלל םג לכואש וז הלודג ריעב רדתםהל דציכ

 ריעב יתבשי ימױקל הגאד ןמזה לכש יתוחא תרזעבו ותרועב

 .הנושארה םלועה תמחלמ ףוס דע וז

 ׳תולודג םע־תופםא ןילופ ירע לכב ומײקתנ 1918 תנשב

 ןםב הדיעול ונפוהש ידוהיה םעה תושירד יוטיב ידיל ואב ןהב

 רטאית״ םלואב הלודג םע־תפםא הםנכתה הצליקב םג .ומיר

 הכותל וצרפ םואתם רשאכ הפיסא התואב חכונ יתײה .״יקםלופ

 לחה .קשנו תולא םע אבצה יבדנתמו יגלופה ןױגלהמ םיערופ

 .םיגורהו םיעוצפ לש בר רפםמל איבה רשא םסרופמה םורגופה

 םיקמהמ יתקלתסה אוהש־ךיא ךא ,תוכמ יתלבק ינא םג

 ןמזה עיגה ויבלב זא יתרמא .יב ישפג דוע לכ יתטלמנו

 .הצרא תולעלו הלוגה תא בוזעל

 .מישדח םײחב יתלחתהו הצרא יחילע 1920 תנשב — םגמאו



 ״ ה י ר ב ע ה ״ / ינוחמש-׳ץיבומרבא הרובד
 (הװקת־חחפ)

 לש בר רפסמ שכר םיפםא קחציש ירחא ׳1919 נונשב

 ץיפהל היה ודיקפתמש — ״הירבעה״ גוחה ןגראתה ׳םידימלת

 הבוט הדמע ״הירבעה״ שארב .תירבעה הפשה תא םיברב

 ןגריא גוחה .ץיבומרבא הרובד — התיה הריכזמה .דלוגנײפ

 .דרפנ ןוגרא רותב ץוח יפלכ תונבה ועיפוה ׳דחי םירבג םע

 הרופצ ׳רקוצרנק הקלא :ױה דעוב תורבחהו תוליעפה

 ,דלוגנײפ הבוט ׳יקםב׳צניפ לחר ׳ץיבומרבא היזדנימ ׳דלוגנײפ

 .תורחאו ץיבומרבא הרובד

 ,ןןןמצלאז לאכימ ׳רעלקאש לדנעמ ,(ןוז םרעקעב שירעב) שיבײל : סקניל ףיוא סטכער ןופ ןעײטש

 ׳עקצירז םײח ׳רעקוצרענאק עקלארשי ׳יקםװעשטניפ יכדרמ ׳יקםרובמאס השמ ׳יקצילראג עשטיא םולש

 .לבאנק ךלמ ׳ןאמטוג םהדבא ׳ןאזנעדירפ לשראה

 ףםױ ׳יקסװעשטניפ םהרבא ׳טארבסײװ לשראה ׳ןאמלעפ ׳ילא שראה : סקניל ףיוא סטכער ןופ ןציז
 .ןאמרעװארב ריאמ שראה ׳גרעברעבליז

 היה הצרמה .תירבעב תואצרהו תוחיש ׳םירועש ׳הארקה יפשנ

 ועיפוה ןכ .ך״נת הדמיל יקסב׳צניפ לחר .גרברבליז םהרבא

 לע — לכה ,םײלאוטקא םיאשונ לע וצרהש םיפםונ םיצרמ

 •תירבעה תרהט

 הדיעו קינלימחב המײקתה ״הירבעה״ הדסונ הב הגשב

 שגוהש ח״ודב .םיובנירג קחצי תופתתשהב תיזוחמ תינױצ

 הפשה תצפהב ״הירבעה״ לש לודגה הקלח חבשל ןיוצ הדיעול

 תירבעב הזחמ הדיעוה יריצ יגפב גיצה גוחה .תירבעה

 תואל .םיפסא לש ירבעה רפסה תיב ידימלת תופתתשהב

 .תמײקה ןרקה לש לצרה רעיב םיצע 10 ימש לע ומשר הרקוה

 םלועה תמחלמ ימיב הדםונש ״ןױצ תונב״ תדוגא

 תיללכה תינױצה הדוגאה לש קלח השעמל התיה הנושארה

 תולבמ םהיתונב ןיאש םירוהה תא עיגרהל ידכ לבא ,ונריעב

 רכומה ינױצה גיהנמה גרברבליז םהרבא היה איהה הפוקתב

 אוה אוה .״טנגױ רעד ןופ רנחמ רעד״ ז ול וארק .ריעב רתױב

 ןושארה הרומה היה אוה ׳תירבעה הפשה דומילל ףיטהש

 .״הירבעה״ דוסיל הפיחדה תא ןתנו ״ןױצ תונב״ב תירבעל

 דומלל ונכשמה ״דוסיה ןרק״ זכרמב דובעל השרול רבעש ירחא

 .ןמדײרפ רזעילא ןימינב לצא ףוסבלו ןמדײרפ בקעי לצא

 תושיגפה רקיעבו ׳הפשה דומיל םגו תינױצה ונתוקםעתה לכ

 יםנרפו ונירוה לש םחור תרומל ױה ׳תורוחבהו םירוחבה ןיב

 .ונתדובעב עירפהל םיכרד ושפחש ריעה

 גרבלה ךאניעה לש ונועמ תברקב זא היה ונתדוגא ןודעומ

 אל רשא דחא ידוהי רג ותונכשב .ריעה רברפב ׳רהנה י״ע

 ץוחמש ברל רםמו ךלה דחא םױ .וניתופםאמ ןוצר עבש היה

 תורוחבו םירוחב ברע ברע םיסנכתמ ינױצה ןודעומב ריעל



 488 ק י נ ל י מ ח ס ק נ פ 487

 ץא ״םירמושה דודג״
 ,לדלעױ־יקםװאלװאפ

 1921-א״פרת

 : סקניל ףיוא סטכער ןופ ןעײטש

 ,עפ#מ ,רעלימ החמש ,גרעברעבליז לרעב
 עשט׳הרש ,ןאמזאלג. דוד ,םולבנואר דוד
 ײא ,ןאמטוג רתםא ,ןאמ״יל היעשי ,ןאמדײז
 •יקסײגוב עטיא ,עקצירז לריצ ,ןיטראמ עשט

 : םקניל ףיוא סטכער ןופ ןציז

 ׳צירז םײח ,גרעבמעל החנ ,יקצירז עיצ׳האל
 עיצלאפ ,ןאמטוג םהרבא ,ךילרע לדײא ,עק

 ־ניפ ע׳לחר ,יקסװעשטניפ םהרבא הלאװגנאל
 ־ליז ,שזאלאס עק׳השמ םהח ,טאלב־יקסװעשט
 .שטיװאמארבא רתסא ,קעראט לסעפ ,גרעברעב

 : (סקניל ףיוא סטכער ןוג) ײר עטײװצ ןציז

 ,ךײרנערע ,ןאמטוג המחור ,קנאלב לדנעה
 ,קאטשנײװ לרעמעט ,עקנעשטױ עיצלעה
 אראלק ,שזאלדימ עװיר ,טאלבגעבױט עבאט

 .גרעבצלאז לגײפ ,ןאמרעביל ,ןאמטוג

 :(סקניל ףיוא סטכער ןופ) ײר עטירד ןגיל

 ׳יקסלאטסדאפ בײל שראה ,גרעברעבליז לקעי
 ־לש ,גרובנעדנארב ךורב ,עברעצש ױצלוב

 .ךײר על׳המ

 — ״אבכוכ רב — םירמושה דודג״ אלמה ומשב וא — ״רמושה״ ױגהנתה לע רםומ םהל ףיטהו וגירוה תא דימ ןימזה ברה החי

 דומילב ׳ריעל ץוחמ םילױט ןוגראב ,תױפוצב רקיעב קסע ״שדוקה ןושל״ תא םיללחמש — ונײה ,״תירסומ יתלבה״ ונית

 .ך״נתו תירבע לכו ,תרתחמל ונדרי וז הנולת לש היטעב .תירבע דומיל י״ע

 .םירוהה תעידי ילב ובשמנ םידומילה

 הלודג הביסמ ידובכל הנגרוא 1922 תנשב הצרא יתילע םע יתלב קלח איהה הפוקתב היה ׳רעונה ןוגרא ,״רמושה״ םג

 .ינױצה ןױערה תמשגהו השדחה יכרד תארקל ינוכרבו .יקסב׳צניפ םהרבא דמע ושארב .תינױצה הדוגאהמ דרפנ

 - ״עפורג־םנאשענער״

 1919-ט״ערת

 : סטכער ףיוא סקניל ןופ

 ,יקסװעשטניפ םהרבא ,גרעברעבליז םהרבא
 עשט׳דוד ,קענארג קחצי העקוצרעגאק רכשי

 .רעקוצרענאק



 הצרא הילעהו קינלימחב תונױצה / יקוצרנק קודצ
 (ביבא־לת)

 ונתרײעב תונױצה לע תונורכז בותכל יתבשב ,םױה

 תאזו תודבוע הברה לע גלדא יכ שארמ יל הארנ ׳קינלימח

 הדבועה חכונל הפוקת התוא לע רמוח ףוםאל היה השקש םושמ

 היצונצנל םידע ױהש םישנאה תיברמ יכ הדירחמהו תרעצמה

 םמלועל וכלה וא האושב ופסינ ׳קינלימחב תינױצה העונתה לש

 .עבטה ךרדב

 הצװאב ליעפ קלח וחקלש הלאמ דחא יתױה בקע ׳םרב

 התואמ םיבייבש ינורכזב תולעהל הםנא ׳תירוטסיה הפוקת

 לש היחתה ךרדל המרת רשא ׳שעמו םילעפ תבר הפוקת

 .ץראב םג ךכ רחאו קינלימחב תונױצה

 וארקש םישנא תצובק קינלימחב הנגראתנ ׳1911 תנשב

 ןױצ ןעמל תולועפב הקסע וז םישנא תצובק .םינױצ םמצעל

 התואו ׳רבדב התיה לרוגה די יכ ןכתי .ועמשמכ וטושפ —

 תובר תױמורת תולוגס ילעב םישנאמ תבכרומ התיה הצובק

 ׳תונױצל — דבלב תחא הכאלמל םחוכ לכ תא ושידקהו

 ןורשכ ׳קוחרמל היארו רישע ןױמד וגזמתנ הב

 םה הלא לכל ףםונו ׳ענמנה ןיבל ירשפאה ןיב לידבהל

 םוחתב לועפל שי דציכו ,״םיבשױ םה ימ ברק״ב וריכה םג

 .תימוקמ תוליעפב קר הקפתםה אל וז הצובק ׳ןכאו ׳הז בשומ

 ,בולדיש ןוגכ תוכומםה תורײעל םידחױמ םיחילש החלש איה

 ױה ואב הילא הרײע לכל .הירוגובו בוקר ׳ץיגפוטם ׳קסוב ׳בוגל

 .וחילצה םג הבר הדימבו תוגויצה תרות תא ץיברהל םיסנמ

 .יקםב׳צניפ מהרבא ׳גרברבליז םהרבא ונמנ וז הצובקל

 רקוצרנק קודצ

 .דועו דלוגניפ לארשי ,דלװגנל ׳ןמצלז דוד ׳רקוצרנק רכששי

 ױה ׳תינױצה תוליעפה הלחה הב הפוקח ההואל דע

 ,״קדצה תניל״ םהיניב ׳םינוש םינוגרא קינלימחב םנמא

 היה הלא תודםומ לש םהידיקפתמ דחא .דועו ״םילוח רוקיפ״

 דחא .םתלחמב רזעל םהל ױהיש םישנאיםילוחל חולשל

 עודי היהש ,ןעשה םירפא היה הלא םינוגראב םיליעפה

 .ל״נה םירקמהמ דחא. לכב ולופטבו ותוריםמב

 יתלב קינלימחב תינױצה העונתה התיה איהה הפוקתב

 .תרתחמב תוליעפה הכשמנ וז הדבוע תורמל ךא ׳תיקוח

 תוליעפה הרתוה ׳םינמרגה י״ע ןילופ שובכ םע ,1914 תנשב

 .תיקוח• העונתל הכפה איהו תינױצה

 תימלועה המחלמה הצרפ וב םױ ותוא ינורכזב הלוע

 ,ירטםואה לובגל זא הבורק התיהש ׳קינלימח .הנושארה

 .היםור תואבצמ דחױמבו םירטשמה יפוליחמ תובר הלבם

 דחא לע םודרגל ולעוה רשאכ ׳ישש ימימ דחא תא ינרכ־ד

 םנהש ומשאוה םה .םיאקסרוב ׳םידוהי השולש הרײעה יצעמ

 — עודיה ררוצה הרוה איהה הפוקתב .םײנמרג םילגרמ

 םיקזוקה .םידוהיב םימורגופ ךורעל ,׳ץיבילוקינ ילוקינ לרנגה

 .תורשעל םידוהי םיללח וליפהו תעשופה הארוהה לע וטע

 זוחמל ןילװמ םידוהי יפלא ״דזה ררוצה תדוקפ יפל ,ושרוג ןכ

 םיטילפ תואמ המכ קינלימחל ועיגה םימיה דחאב .ץליק

 עטראק״ןסאגעלעד — 1919 ראי ןיא ץנערעפנאק־זײרק עשיטסינױצ יד
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 רעקינלעימכ ןענעז רענדער־טפיוה יד .1919 ראי ןיא ץנערעפגאקדײרק רעשיטםינױצ רעד ןופ גנונדרא־נאט

 תופי םינפ רבסב םולבק קינלימח ידוזוי .ןילװ תביבסמ

 רחאל ןמז קרפ .שובלו ןוזמב הרזעה אולמ תא םהל וטישוהו

 רשא תוחפשמ תואמ לש ןשוריגל םידע ונײה הז שורג

 לטובמ אל רפםמ םג היה ןכותבו הדינ רהנל ךומםב וררוגתה

 •קינלימחל םה ףא דאב הלא םישרוגמ .בו׳צניפמ םידוהי לש

 קפס אלל ןברד ונתרײעל ואבש םישרוגמה לש לודגה רפםמה

 ןושאר דעצכ .הלאה םיטילפל רוזעל ידכ ןגראתהל רעונה תא

 יממע חבטמ קינלימח ישנא ומיקה ,םיטילפל הרזע תשגהל

 תיארנ ונימיב .םהיתוחורא תא םהל קפים רשא ,םתורשל

 התיה איהה הפוקתב םלוא ,בר ךרע תרםוחמו הלדכ וז הלועפ

 ונוצר .תרעושמ יתלב הכרעהו בר דה וז ןיעמ רזע תלועפל

 ות־א הדכיל םיאכדנל הרזע טישוהל יאקינלימחה רעונה לש

 תומישמ םג ומצע לע לבקל לחה אוה טא־טאו רתױו רתױ

 .קהבומ ינידמ־ינױצ יפוא תולעב

 ,םיגלפ יגלפו םיגלפ ורםח אל יאקינלימחה רעונל ,םנמא

 ףוגל םתוא הדחיא ןױצ ןעמל הלועפה אקוד יכ רבתםמ ךא

 ןימינב ר״ד ,הנידמה הזוח לש ותריטפל ןורכזה םױבו .דחא

 תבר ןורכז תרצעל םידע ונײה — זומתב ׳כב — ,לצרה באז

 ותמכםהב הכרענ וז תרצע .קיגלימחב שרדמה תיבב םשור

 םינגראמה תשקבל רתענש םיטילפהמ דחא ,ןילװמ ןזחה לש

 .״םימחר אלמ לא״ הב עימשהו

 ,ידוהי טילפ קינלימחל עיגה הנושארה המחלמה תפוקתב

 תונוטלשה י״ע שרוג אוה יכ ונל רפים רתױ רחואמ רשא

 ןושלב תרכינ הדמב טלש הז טילפ .לארשי־ץראמ םײקרוטה

 ,לארשי ץרא לע יבמופב רבכ רבד קינלימחב ותױהבו תירבעה

 ץראמ ולש םולשה תוםירפ תא .הדגאכ זא ועמשנש םירבד

 גהנ תובאה ץראב םידוהיה ײח ךרד לע םיטרפו לארשי

 ךא ,םצמוצמ רוביצ ינפב יאדיסחה שרדמה תיבב רוםמל

 לע ױרופיםל תודוה .ױרבד תא אמצב עמש רוביצ ותוא

 תינױצה הריואל תודוה הטעומ אל הדימבו לארשי ץרא

 יריעצ״ םשב הנושארה הדוגאה הנגראתה ״דרײעב זא הררשש

 יתגלפמה ןוגראה יללכ לכ יפל הנגרוא וז הדוגא .״יחרזמ

 הדובעה יחטש לכב לועפל הליחתה הרצק הפוקת ךותו

 רבחה יםיטרכ םישמשמ! ךכל תודע .תױשממה תױנױצה

 1918 תנשב .1917 תנשמ הדוגאה לש תורחא ריצ תודועתו

 ,קםוב תוזוחמב תודוגאה ישרומ לש הריעז הדיעול םידע ונא

 וז הדוגא .קינלימחב המײקתהש םירחא תומוקמו בו׳צניפ

 תודוגא ומק הפוקת התואבו תורחא םישנא תוצובק הנברד

 םהישנא בכרהו התקיז יכ םא הרטמ התוא תולעב תופסונ

 .תצקמב הנוש היה

 ׳״ןױצ תדיגא״ •.ןוגכ תודוגא לש ןמױקל םידע ונא ךכ

 ודמע ןױצ ילעופ שארב .לאמש ןױצ ילעופו ״ןױצ תוגב״

 ־לימח ןושארה ינלופה םײסל תוריחבב .ןמדלפו קינ׳צולפ .י

 םיצרמ .תונושה תוגלפמה רובע הלומעתל תונרע הלגמ קינ

 תוריחבבו .היתוביבםל םיצרמ תחלוש איהו קינלימחל םיאב

 .ידוהי בורל קינלימחב הצעומה הכוז תױמוקמה תױושרל

 .א ,רקוצרגק רכשי :ריעה תוצעומל ורחבנ תוריחב ןתואב

 .קי׳צליו לבײל — ןױצ ילעופמ .גרברבליז .א ,יקסב׳צניפ

 תיריעש ךכל םרג ריעה תצעומב םידוהי םירחבנ לש םתואיצמ

 .םײדוהיה רפסה יתב תקזחהב הפתתשה קינלימח

 ןיבו םינױצה ןיב יניצר קבאמ לחה הפוקת התואב

 םדי התיה ובש (״הדוגאה״) ״לארשי ינומא ימולש״ תדוגא

 תינױצה הקיזה תולעב תודוגאה .הנױלעה לע םינױצה לש

 הכלה ןױצ ןעמל הריואהו ינױצה ןױערה ןרק תא ומירה

 ברקב תיתוברתה תוליעפה הרבג ןמז קרפ ותואב .הבחרתהו

 חיקהלו תילארשי הירוטסיהל םיגוח ומקוה .יאקינלימחה רעונה

 ונמזוה ןכ ומכ .ינױצ ןכות תולעב תוזחמ תגצהל תױטמארד

 דחאו ,ותרטמו ינױצה ןױערה לע וצריהו ואבש השרומ םיצרמ
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 ברה היה הפוקת התואב יתרכהש המוק רועש ילעב םיצרמה

 ערפוה םלוא קינלימחב לודגה שרדמה תיבב הצרהש יקסבוקולימ

 י״ע תוערפהב וקפתםה אל רשא רוג ידיסח ידי לע םעפ אל

 הצרמה ־ובעל םיקרוז ױהו רתױ תינוציק הדימ וגהנ ,תוקעצ

 .דיל אבה לכמו תובגמ

 ״דדוגאה הדםונ םינמרגה י״ע ןילופמ קלח שוביכ םע

 .״לארשי ינומא ימולש״ םשב

 ינױצה ןױערה ידדועמ לע ונמנ אל םײנמרגה תמוטלשה

 וחלש םה .םנוטלש תחת תילגיל התיה תינױצה העוגתה יכ םא

 הלומעת להנל םהילע וליטהו ןהכו ךבלרק םינברה תא ןילופל

 ימױה ןותעה הנושארל עיפוה ןמז קרפ ותואב .םינמרגה ןעמל

 .וארוקל ץילמה רוגמ יברה וליפא רשא ״דױ רעד״

 םע ותוא תוהזל ןיא> ״רמושה״ תעונת הדםונ ןמז ותוא

 רעונה יבוט תא הזכירו הדחיא וז העונת .(״ריעצה רמושה״

 .קהבומ יפוצ יפוא האשנו קינלימחב ידוהיה

 הכרע רשא הנושארה םירמושה תצובק התשע םוצע םשור

 תולקמ היפתכ לא תקדהמ איהשכ קינלימח תובוחרב דעצמ

 םושמ וללה םירבדב היה הנש 40 ינפל .םיבטוחמו םיכורא

 .ירבע ןגמ חוכ ןױערל דוסי תחנה

 קינלימחב ״רמושה״ דוסי לש תיטנמורה הפוקתה ןמו

 סיפםא הרומה הז היה .תירבעל ןושארה רפםה תיבל ךישמנ

 תא ודיצלו תירבעל ןושארה רפסה תיב תא דסי רשא קחצי

 ביהרה רשא םח ידוהי היה םיפםא .״ירבע תפש יבבוח תדוגא״

 דצה ןמ ודמע םיבר רשאכ תירבעל רפס־תיב םיקהל זוע

 ךא .״לארשי רכועו עשופ״כ עקוה םידרחה י״עו ,ול וגעלו

 ךניח רשא רפסה־תיב תא דסי ותוגשקעו ותנומא חוכב

 .תירבעה הפשהו ינױצה ןױערל םינמאנ קינלימח יריעצ

¥ 

 ־ושחה לוחה תועבג ןיב ואצמנ רתױ רחואמש םיאקינלימח

 םחלל םיבער ,םײשונא לע םױק יאנתב תוממושהו תופ

 ־לת ריעה םױה — לודגה ןינבל הצורח־די וטישוה שממ

 לע םישק םיאנתב רסײתהל ומיכסה םה .תראפתל ביבא

 .המואמ םהל רםח אל קינלימחב םהיתבבש הדבועה ףא

 תמדא לע הגושארל םהילגר וכרדש עגרב לחה אל םלבס

 ולע 1919—20 תנשב רשאכ ,ןכ ינפל הברה םא יכ שדוקה

 הינאב .לארשי־ץראל םכרדב םיצולח דוע םע ״105. הינאה לע

 :לארשיל ולעש םינושארה םיאקינלימחה ינש ױה ״105״

 הפםאתה 1920 ינױב .ל״ז םולבנזור לטומו ל״ז גיוצנזור םחנמ

 — ןידנב ינמרגה לובגה דיל םיאקינלימח לש הינש הצובק

 לובגה תא יאשחב ונרבע .םיבורקו םירוהה תיולב ץיבונסוס

 ונעגהש דע תועש ךשמב ונלטלוט ינלופ ךרד־הרומ תרזעבו

 תװמה ברא תחא אלו טױס־ימי הלא ױה .תינמרגה הירוטירטל

 ךײרנרהא הדוהי :מיאבה םירבחה תא הללכ וז הצובק .ונײחל

 ,יקםבי׳צניפ יכדרמו ,ל״ז גרבמל םהרבא ,יקצירז רזעילא ,ל״ז

 .ל״ז ךונח םיובלפא ,ינוחמש ,גרברבליז ףםױ ,קודצ רקוצרנק

 הנחמב .ץיבוטקב םיטילפ הנחמל ונסנכנ היגמרגל וגאוב םע

 םהמ ןטק קלח קר םלוא ,ןילופ יקלח לכמ םיטילפ והש הז

 .לארשי־ץראל תולעל הצר

 ,ףײוזמ ןוכרד גישהל ונחלצה ךײרנרהא הדוהיו יכנא

 .דעומב ץיבוטק תא ונבזע ךכו וניתונומת תא ױלע ונקבדה

 רתי םע םירזחומ ונײה ףסונ עובש ץיבוטקב םיראשנ ונײה ול

 תעה לכ .היכ׳צל ונכרדב תבכר .לע ונילע .ןילופל םיטילפה

 רע דימת היה ונתאמ דחא ,תורמשמב םינשי ונײה ונעסנש

 ונא םילולע םינוכרדה תרוקיב תעב יכ ונששחש םושמ

 ונתוהז יוליג ידיל איבהל לולעה רבד ,יודבה ונמש תא חוכשל

 .תיתימאה

 זומת שדוחב הגיול ץיבוטקמ ונעגה םיבר םילוטלט ירחא

 המײקתה זומת ׳כ םױב :,דלודג היװח ונל התיה ןאכ .1920

 יוצק לכמ םיצולחה תואמ זױפתתשהב ,לצרה לש ורבקל הילעה

 40־כ רחאל ׳םױכ ילע השק .ץראל ךרדב הניוב ױהש םלוע

 1920 םילשורי ןײק געװ ןפיוא — 1920 םילשוריל ךרדכ
 שיבײל ׳גרעברעבליז ףסוי יקסװעשטניפ יכדרמ : סטכער ןופ ןציז

 .־ךײרנרע

 .גרעבמעל םהרבא ,רעקוצרענאק קודצ :סטכער ןופ ןעײטש

 דחא לכ תושגר תא איהה הפוקתהמ עיבהל ,בוריקב הנש

 .הנידמה הזוח לש ורבק י״ע הימוד ונדמעשכ ,ונתאמ

 לבקל ,םימי שדוח רחאל ,ונחלצה תובר תױולדתשה ירחא

 .םיטקיפיטרס ונתצובקמ קלח רובע

 םיאקינלימח לש הנושארה הצובקה העיגה 9.8.1920־ב

 יקצירז ,קודצ רקוצרנק ׳ל״ז ךײרנרא הדוהי ױה םהיגיב.ץראל

 רפםמ םימי רחאלו ;ףםױ גרברבליז ׳יקסב׳צניפ יכדרמ .רזיל

 .קינלימח תצובקמ םירתונה םג ועיגה

 םימי רחאלו .וםיב תוצולחה תיבב ונלוכ בוש ונשגפנ

 :םסרופמה שיבכה תלילםב הדובעל הצובקה לכ החלשנ רפםמ

 .הד׳ג־הפיח

 ונײה םיריעצ םירענ ׳הנחמה ימיקמ ןיב םינושארה ונײה
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 לאידיאהו ןוצרה ךא ״דשק הדובע םעט ונמעט אל םלועמש

 ונתצובקמ ימ המעמ קיזחהל ץמואהו חכה ונב וכסנ ץראה ןינבל

 םכשהו ׳לילה תוצח דע ונרש תע ׳שיבכב תולילה תא רכוז וגיא

 ומוק ׳ורוע״ :העודיה האירקה לוקל ונררועתה רבכ 4 העשב

 .״!הדובעל

 ־קת־חתפל ונרבעו שיבכה תדובע תא ונבזע המ ןמז רחאל

 ונרג ׳ףתושמ היה לכה — תילאנומוק הצובק דימת ונײה .הו

 ןמזב ׳ףרוחב וננוזמ ״דדובע ירםוחמ ונײה .דחא רדחב השמחכ

 .הברח םחל תפו םיםדרפה דיל םיחופת ףוםא היה ׳הדובע רסוח

 םילגוםמ ונײה אל .הלק התיה אל םיםדרפב הדובעה םג

 .םיברעה לש לוזה הדובעה חוכב תורחתהל

 השקה הדובעה התיה הפוקת התואב ץראב תוראב חודק

 הדובעב םג םינושארה ןיב דימת התיה ונתצובק ךא ׳רתױב

 ׳שיבכ היה אל •םיצע רוסנב ןיעה שארב ונדבע המ ןמז .וז

 הדובעהמ םיפיע ונרזח .הרזח םיתעשו הדובעל םיתעש ונכלה

 םיכלכולמה ונידגבב וניתוטימ לע ונלפנ ברע תחורא אללו

 .רקובה רוא דע םיגשיו

 ־לתל ונרבעו הוקת־חתפ תא ונבזע םינש רפםמ רחאל

 םרכב רדח ונרכש .ןינבל תיפותיש הצובקכ ונגראתה •ביבא

 ׳ל״ז םהרבא גרבמל ׳ל״ז ךײרנרא :ױה הצובקב .םינמיתה

 יקםב׳צניפ ׳קודצ רקוצרגק ׳קחצי קנרג — םײחל ולדביו

 אל תורוחב 2 דועו םהרבא ינדוגיו ׳רזיל יקצירז ׳יכדרמ

 ונתצובק .תיעובש תונרות יפל חבטמה תא ונלהנ .תױאקיגלמח

 תײשע התיה הנושארה ונתדובע .״םיחא תצובק״ םשב הנגראתנ

 .ץיבוקבל — קינלימחמ ידוהי לש תורנל ר״חיב רובע םיקולב

 ירחםמה זכרמב םינינבב ונדבע ןכמ רחאל .ןינבה תא ונמקה ןכ

 .ביבא־לתב איהה הפוקתב הנבנש

 בױבה ןינבבו םישיבכ תלילםב לודג קלח םיאקינלימחל

 היסנכה דיל טיה דיל ותאיצי רשא ביבא־לתב ןושארה

 .םודר תצובק םע ףותישב הנבנש ׳קב־ןסח בוחרב תימלםומה

 לש לודג קלח ׳יבנלא בוחרב םינקז בשומ לש לודגה ןינבה

 .וב ודבע קינלימח ישנא

 שי .ץראב םינוש תומוקמל ונרזפתהו ונדרפנו ונרגבתה

 ינלופה לובגה דיל ושגפנ םיאקינלימחש ןושארה םױהמש ןײצל

 .הלמה ןבומ אולמב ונדחאתה ׳ותוא רובעל ידכ 1920 תגשב

 ןילח .םיאקינלימחה ברקב דימת ררש תידדהה הרזעה שגר

 לש םיאקיגלימח תצובק דוםיב יתוכזל ינא םשור לטובמ אל

 ןב) ל״ז ךײרנרא הדוהי ונרבח ש״ע ״הדוהי״ םשה תחת םירגנ

 םירגנה תצובקב .(הדנקב יגרט ןפואב הפםנש ךײרנרא לדוד

 ןמםקילג ׳לטומ טםילדלוג ׳לאומש הקנשטוי :ונירבח ױה

 .םפ ןנחו רעב־ןורהא ןמדירפ ׳רתלא

 יתגשה יכ יתעדוהו הצובקל יתאב החמש וזיאב ינרוכז

 תלחג בוחרב םיחרפל ףירצ תמקה — איהו ׳הדובע םרובע

 .עודיה רוטקפס ןינב לומ ןימינב

 תולוח רושײ תדובעל םיאקינלמח תצובק םג ונדםי

 .בושרגוב תנוכשב

 םדרפב ביבא־לתב תואקסרובל ןושארה ר״חהיבש ןײצל יואר

 :םיאקיגלימיח י״ע דםונ ,״באז תדוצמ״ וב תדמוע םויכ רשא

 יקסבינשבק םײח ׳טנמאיד בקעי לש ונב ׳ל״ז טנמאיד ילתפנ בד

 יקםבינשבק גילז לש םהינב ׳ל״ז יקםבינשבק לרבו ל״ז

 םינושארה ויה םה .קינלימחמ םיעודי םיאקסרוב ׳קינלימחמ

 .ביבא־לתב תױלוםל רוע רוצי דוחיבו תואקםרובה ףנע וחתפש

 .לארשיב תורועל תשורח־יתב וחתפתה םתויצולחל תודוה

 — המזוג אלל רמול רשפא ׳ורבעש םינש 39 רחאל ׳םױכ

 ,תוקיתוה תוצובקב ׳תדבועה תובשיתהב םיאצמנ םיאקינלימח

 ,ץ׳ראב הלכלכה יפנע לכבו רחסמב ׳מודיקפב ׳הישעתב

 התונריעב ןילופב תורײע תואמ ןיב הנײטצה קינלימח

 ןיב וגײה ןכו תיטםילאיצוסה־תימואלה העונתה תוחתפתהל

 .הנושארה םלועה תמחלמ רחאל הילעב םינושארה

 תכלל ונתוא וכנחש םירקיה ונישודקו ונירוה ברה ונרעצל

 די .לארשי תנידמ תמקהב תוארל וכז אל םמצע םה ׳וז ךרדב

 .םתוא הדימשה תירזכא



 ױיאראפ־לדאנ ןלענאיסעפארפ ןופ גנואײטשטנא יד / ואמײנ המלש
 (ןג־תמר)

 יד ןופ טעטימאק־ײטראפ רעד טאה 1920 ראי ןום רעטניװ

 רעד ןופ גנולדנאהאב רענײמעגלא ןא ךאנ ׳ןױצ ילעופ עקניל

 טניפעג׳ם רעכלעװ ןיא ׳עגאל רעטכעלש רעכעלנײװעגרעסיוא

 ןסאלשאב ,עשזנארב־לדאנ רעד ןיא רעטעברא רעד ךיז

 ןײראפ־לדאנ ןלענאיםעפארפ ןופ גנודנירג רעד וצ ןטערטוצוצ

 טגײלעגפיורא טעטימאק רעד טאה עיסימ יד .קינלעימכ ןיא

 עלא ןפורוצפיונוצ ןעװעג זיא עבאגפיוא עטשרע יד .רימ ףיוא

 םעד ןרעלקפיוא ײז ןוא עשזנארב־לדאנ רעד ןופ רעטעברא

 רעד ףיוא ןײטש לאז סאװ ,ןײראפ א ןפאש ןליװ רימ זא ,ןינע

 עכעלשטנעמ ןפאש ןפלעה ;ןסערעטניא ערעײז ןופ ךאװ

 יד ראפ ןעגנוגנידאב־םטעברא ערעםעב ןוא ןעגנואיצאב

 ערעזדנוא ןלעװ ןא טנײה ןופ זא ,ײז ןרעלקפיוא ;רעטעברא

 ןכרוד סרעטעברא ןגאזפא ןוא ןעמענוצ םרעטםײמ־רעדײנש

 6 ןופ טשינ ןא טנײה ןופ ןעמ טעװ ןטעברא זא ןוא ׳ןײראפ

 זיא׳ס יװ ׳העש טכא ראנ ׳טכאנײב 12 זיב גאטראפ רעגײז א

 עטשרע ןײמ .טלעװ רעםיורג רעד ןיא טריפעגנײא ןיוש גנאל

 ׳כרעטסײמ־רעדײנש עלא וצ וױרב ןקיש וצ ןעװעג זיא טעברא

 ־עדאפ ײרד טימ ןדנאװעג ײז וצ דיז ןבאה רימ עכלעװ ןיא

 * ןעגנור

 ;העש טכא ראנ טעבראעג טרעװ ןא טנײה ץפ .1

 ;ןײראפ ןכרוד ראנ םרעטעברא ןגאזפא ןוא ןעמענוצ .2

 .ןיול־סטעברא ןופ גנורעכעה עקיטנעצארפ־טרעדנוה .3

 ־רעדײנש יד ןשיװצ ״וקעצױ״ רעסיורג א ןראװעג זיא׳ס

 ׳תונעט טימ ןפיולוצ ןעמוקעג ײז ןענעז ,שטײט׳ם .סרעטסײמ

 יד ןלעװ סאװ ןוא ...רעסעמ א ןא זדנוא ךאד טעליוק ריא

 עגושמ ךאד ןלעװ ײז ? העש טכא.יד ךאנ ןעוט סרעטעברא

 סעדעי ןעמוק וצ טײצ רימ ןבאה יװ ןוא .ןײגקידײל ןופ ןרעװ

 ןױצ־ילעופ ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא ןײאראפ־לדאנ ץם גנוטײל
 ,גנילרעפש השמ ,גרעבנעטשריס קחצי : סקניל ףױא סטכער ןרפ ןציז םע

 קינלעגיא דוד ,לעגרוג קילעז ,קינשםעיװש המלש
 .שטיװעלדנעמ קילעז ,שזאקורד רתלא : סקניל ףיוא סטנער ןופ ןעײסש סע

 ץרז:א ןוא זןײראפ ןיא ךײא ײב רעטעברא ןא ןכוז לאמ

 ןלאצאב וצ טלעג ליפיוזא ןעמענ רימ ןלעװ וװ — ץרחא

 זםרעטעברא יד

 טײצ געט ײרד ײז ןביג רימ זא ,טרעפטנעעג ײז ןבאה רימ

 טעװ ׳טשינ ןעװ ׳ןעגנורעדאפ ערעזדנוא ןריטפעצקא וצ

 עלא .חספ ראפ ץרוק ןעװעג זיא סאד .קײרטש א ןכערבםיוא

 טנעצארפ 50 ;טעברא טימ ןפראװאב ןעװעג ןענעז סרעדײנש

 ׳טגאזעג ןבאה עקירעביא יד ,ןבירשעגרעטנוא דלאב ןבאה

 וצ ןבעגעג ײז רימ ןבאה ףוםל .ןײז בשײמ ךיז ןלעװ ײז זא

 ־רעטנוא טשינ קיטײרפ זיב ןלעװ ײז ביוא זא ׳ןײטשראפ

 רעד וצ ןעמוק טשינ םרעטעברא יד קיטנוז ןלעװ ׳ןבײרש

 ןעמוקעג טשינ קיטײרפ ןענעז עכלעװ יד .הװה ךכו .טעברא

 .םײהא רימ וצ ןפיול וצ ןעמוקעג קיטנוז ןענעז ׳ןבײרשרעטנוא

 דעד ןיא רימ ײב זא ,ןײטשראפ וצ ןבעגעג ןאד ײז באה׳כ

 טנװא ןיא ראנ ׳ןכאז יד טימ ןאט וצ טשינראג ךיא באה םײה

 ןפראד ךיוא ןלעװ ײז זא ןוא ,ץיראפ ןיא ןעמוק ײז ןלאז

 .גאט ןראפ סרעטעברא יד זלאצאב

 טשינ .רומזמ א יװ ןעגנאגעג טעברא יד זיא ןא טלאמעד ןופ

 יד ךיז ןבאה ךאנרעד טײצ עגנאל א סאװ ףיורעד קידנקוק

 ,לעגגולמאזראפ ןפורעג ,טעװעטנובעג ךאנ רעטםײמ־רעדײנש

 ״םכח״ לדנעמ־שראה ןוא ךארטש ׳ןילג־לשראה עכלעװ ףיוא

 יד ןופ עקינײא .םירבדמה ישאר יד ןעװעג ןעגעז םולבנראק

 יד ,ןרעטלע ענײמ וצ ןדנאװעג ךיז ןבאה םרעטםײמ־רעדײנש

 ןײמ ןופ ןגאזפא ךיז לאז׳כ ׳רימ ףיוא ןײז עיפשמ ןלאז

 ןרא ןעװעג זיא ײז ןופ רענײא .ןײאראפ־לדאנ ןיא טײקיטעט

 סרעטאפ ןײמ ןוא ןכש רעזדגוא ןעװעג זיא רעכלעװ ׳רעדײנש

 טנעמאמ ןטימ זא ,טביולגעג ןבאה ײז .דידי רעטוג א ה״ע

 ןלעװ ׳ןײאראפ ןיא ןטעבראוצטימ ןגאזפא ךיז לעװ ךיא ןעװ

 ןבאה ײז .םרעטעברא יד יבגל טנעה עײרפ ןבאה רעטײװ ײז

 זענעז עכלעװ ...רעדיל עײנ יד ןוא טײצ עײנ יד טליפעג טשיג

 .ןגיטשעגנא קינלעימכ ןײק ךיוא רעבא ׳טעפש גוגעג

 ;געט ענעי ןופ ןדאזיפע עכעלטע ךיז ןאמרעד ךיא

 זא ןעמענוצ םײב ןײז גהונ ךיז טגעלפ רעטםײמ א רענײא

 ־םיוא םיא ,ראי בלאה א. ףיוא ה״ד ׳ןמז א ףיוא רעטעברא

 ףיוא .רעטעברא רעלעגש ןוא רעטוג א זיא רע יצ ןוװרפוצ

 א םימ טיורב ץנאג א שיט ןפיוא טגײלעג רע טאה ןפוא אזא

 טאה ןעמ רעכלעװ ןיא ,טיורק טימ לפאטראק לםיש עםיורג

 שײלם רעלעט ןםיורג א רעכאג ,דניק ןײלק א ןדאב טנעקעג

 זיא סאװ ׳סעמיצ לםיש א ״דדועס חונק ףיוא ןוא ׳ךעטער טימ

 רעטעברא רעד ביוא ״דחפשמ רעצנאג א ראפ ןעװעג גונעג

 ׳ןשטנעב םוצ ףיוא םײריש ןזאלעגרעביא םעלא םעד ןופ טאה



 500 קינלעימכ םקנפ 499

 ךיז םענ לטגאזעג קיטומטוג םיא וצ רעטםיימ רעד טאה

 ־סטעברא ןרעדגא ןא ךיז ךוז ןוא רוחב רעביל ןײמ ׳לקעפ סאד

 .״ץאלפ

 ןעװעג טלאמעד ןענעז רעטעברא ןופ ןעגגוגנידאב יד

 א וצ ךעלגנײ ערעײז ןבעגפא ןגעלפ ןרעטלע .עכעלקערש

 עמום עםיװעג א םיא קידנלאצוצ ׳ראי ײרד ףיוא רעדײנש

 ןיא זא ׳גגידאב ןטימ ׳גהנמ רעד ןעװעג ןאד זיא׳ס יװ ׳טלעג

 ןענרעלםיוא רעטסײמ רעד םיא ףראד טײצ רעד ןופ ךשמ

 ־ןרעל סאד ןוא קעװא ןראי רעבא ןענעז לאמטפא .ךאפ סאד

 יד .לפענק א ןעײנוצ טנעקעג טשינ לאמוצ ךאנ טאה לגנײ

 ןוא ךעלגנײנרעל יד ןופ ןקזוחפא טושפ ןגעלפ סרעטםײמ

 .ןתוחילש טימ ןקיש ײז

 .ןרעסעבסיוא בצמ םעד טלאװעג טאה ןײאראפ רעזדנוא

 םעראװ .עיצאזילאגעל א ןעמוקאב וצ ןעװעג קיטיונ זיא וצרעד

 רעטםײמ־רעדײנש רענײא רעדעי טאה לאגעל קידנעײז טשינ

 .ןריטסערא ןזאל טנאקעג זדנוא

 ןעגײאראפ עלענאיסעפארפ ־ד ןופ טעטימאק־לארטנעצ רעד

 ןופ טנעה יד ןיא ןענוםעג ןאד ךיז טאה ןליופ ץנאג ןופ

 ןיא םעיצאזילאגעל טקישעג טאה רע ןוא ׳עשראװ ןיא ״דנוב״

 גנולײטפא־׳פארפ עקיטראד יד יװ ׳ךעלטעטש ןוא טעטש ענעי

 טאה׳ס וװ טעטש יד ןיא .טנעה עשידנוב יד ןיא ןעניפעג ךיז טאה

 ןנאה ׳טריטסיזקע טשיג ײטראפ עשידנוב ןײק טפיוהרעביא

 .טקישעג טשינ עיצאזילאגעל יד םיצורית עגעדישראפ טימ ײז

 גאט ןלעה םענײש א ןיא זדנוא לאז ןעמ זא ׳קידנבאה ארומ

 ־ראפ טכוזעג רימ ןבאה — ״אידג־דח״ ןיא ןצעזנײא טשינ

 ־וצסיורא ךאד עיצאזילאגעל יד יוזא יװ םיכרד ענעדיש

 ןיא ׳ןסאלשאב רימ ןבאה ןטכארטכאנ ןעגנאל א ךאנ .ןעמוקאב

 ׳סרעקיטאפמים עשידנוב עטשרמולכמ עפורג א ןופ ןעמאנ

 ןשידנוב א ןקישוצ זדנוא לאז רע ״ק.צ ןשידנוב םוצ ךיז ןדנעװ

 ײטראפ עשידנוב א ןריזינאגרא ןפלעה זדנוא ידכ ׳טנערעפער

 ןײק ןעמוקעגפארא זיא דלאב .הװה ךכו .קינלעימכ ןיא

 ךיז ןוא טעטימאק־לארטנעצ ןשידנוב ןופ רבח א קינלעימכ

 עפורג יד ןפורנעמאזוצ רעלעגש סאװ לאז׳כ ׳רימ וצ טעדנעװעג

 עזעידנארג א ןעמוקעגראפ ןאד זיא׳ם .םרעקיטאפמים עשידנוב

 טעמכ ןעװעג קידנזעװנא ןענעז׳ס רעכלעװ ףיוא ׳גנולמאזראפ

 ענעדישראפ ןופ טנגױ ךיוא יװ ׳ײטראפ ןױצ־ילעופ עצנאג יד

 ־קעװא ןאד טאה ןאמשיפ רבח רעשידנוב רעד .ןעײטראפ

 .ךורע ןחלוש ןשידנוב ןופ םיניד עלא טיול ׳השרד א טגײלעג

 ־סיוא זאטםקע םיורג ןיא רע טאה ׳טקידנעעג טאה רע ןעװ

 רעד ןיא ןעגנורדעגנײרא רימ ןבאה ךעלדנע״ :ןפורעג

 ״• גנוטםעפ רעשיטםינױצ רעקינלעימב

 א ןפאשעג טנװא ןבלעז םעניא רימ ןבאה לײטנא ןײז טימ

 רעטשרמולכ רעד ןופ טעטימאק־םגגודנירג ןקילײװטײצ

 ׳ןײטשראפ וצ ןבעגעג ןאד םיא ןבאה רימ .ײטראפ רעשידנוב

 עקניל יד םאװ ׳ןײאראפ־לדאנ ןלענאיםעפארפ םעגיא זא

 ךיז לאז רע זא ןוא טנעצארפ 90 רימ ןדליב ׳ןפאש ןױצ ילעופ

 ־ילאגעל יד ןעמוקאב רעלענש סאװ ןלאז רימ ׳ןײז לדתשמ

 ןסקאװ העפשה עשידנוב יד טעװ םעד קנאדא זא ןוא עיצאז

 ״ןוחצנ״ ןשידנוב םענופ טײקנדירפוצ םיורג טימ .קידלאװעג

 ־נכערפשראפ ׳טנגעזעג זדנוא טימ ךיז רע טאה קינלעימכ ןיא

 ץיז וצ .עיצאזילאגעל יד ןקיש וצ זדנוא רעלענש םאװ קיד

 א ןיא .טראװ ןטלאהעג טאה רע זא ׳ןבעגוצ ךיא זומ תוכז

 דעד ןופ גנודאלנײא ןא ןעמוקאב ךיא באה ןגראמירפ םענײש

 ןאמראלק והילא טימ קעװא ןיהא ןיב׳כ .ײצילאפ רעקינלעימכ

 זיא םאװ עיצאזילאגעל יד ײצילאפ רעד ןופ ןעמוקאב ןוא

 םענופ ראטערקעס סלא ןעמאנ ןײמ ףיוא ןראװעג טקישעג

 ץלא זא ׳ןבײרשרעטנוא טזומעג ןאד ךיז באה׳כ .ןײאראפ־לדאנ

 .ץעזעג ןופ ןעמאר יד ןיא ןעמוקראפ טעװ

 ־לדאנ רעלענאיסעפארפ רעד ןענאטשטנא זיא יוזא טא

 .קינלעימכ ןיא ןײאראפ



 ובעל־טנגױ װפ רעטנעצ רעד - קעטאילביב יד / ואמדײרפ בקעי
 י /שטיבײמאימו

 קנאדעג ןטימ ןגארטעגמורא ךיז טאה טײלעגנױ עפורג א

 ,ןכארפש עכעלטע ןיא רעכיב טימ קעטאילביב א ןפאש וצ

 טײלעגנױ ךסא .שיליופ ןוא שיאערבעה ,שידײ ןיא רקיעב

 ,רעכיב עטאװירפ ערעײז ןגארטוצוצ ןעװעג בײחתמ ךיז ןבאה

 .לאצ רעםיורג א ראג ןיא ןעװעג ןענעז עכלעזא ןוא

 ץיפש ןיא טלעטשעג ךיז ןבאה עכלעװ ןראטאיציניא יד

 ־נעעזעגנא יד ןעװעג ןענעז רעטנעצ־רוטלוק אזא ןענעפע וצ

 ןוא רעגאזטראװ עשיטםינױצ ,טאטש ןיא םינקםע עטם

 ־רעוױנוא םעד ןגארטעג ךיז טימ ןבאה םאװ ,ןטסילאעדיא

 רעד ןשיװצ ןסיװ ןוא טכיל ןטײרפשראפ וצ קנאדעג ןלאם

 ראפ ענובירט עכעלטנפע ןא ןבאה קיטײצכײלג ןוא ,טנגױ

 .ןעמעלבארפ עכעלטלעװ ןוא עשידײ ןופ גנוטכײלאב

 ןטכאלפעגכרוד ,ףורפיוא ןא ןראװעג טזאלעגםיורא זיא׳ם

 המכח ןופ לאװק ןופ ןפעש ליװ׳ס רעװ״ * תוצילמ ענײש טימ

 טםײה םאװ ,״םירפםה רצוא״ רעזדנוא וצ ןעמוק לאז ןסיװ ןוא

 קיטנוז ןענעפע ךיז ןטײרג רימ עכלעװ ,קעטאילביב עשידײ

 םהרבא ײב קירב רעד רעבירא ,געװ רעװעלדיש ןפיוא טנװא

 .״זיוה ןיא ןאמדירפ שראה

 ,םידיסח טפיוהרעביא ,ןדײ ענײש ,םיטאבעלאב־טאטש יד

 דיז טאה ונילע אל ״הלכשה״ יד זא ,ןעלמרומ ןעמונעג ןבאה

 גנאל ןיוש ןטלאה םיליכשמ יד ןוא ,טאטש ןיא טפאכעגנײרא

 ןשיװצ ,רעכיב ,״ןעלוספ־הפרט״ ^יהרעליטש ןטיירפשראפ ןיא

 ןגירקעג ןיוש ײז ןבאה טציא ןוא .ךעלרעטכעט ןוא ךעלדניז יד

 .איםהרפב קיטש־דמש ערעײז טימ ןעמוקוצםיורא הפצוח יד

 ערעדנא .רשיה ךרד ןופ רעדניק ערעײז ןריפפארא ןענאק ײז

 םעד ,ןאמדירפ .ה .א טימ ןדער ףראד ןעמ זא ,טגאזעג ןבאה

 טאה רע יאמלה ,ןענעראװ םיא ןוא זיוה םענופ םאבעלאב

 ףראד ןעמ ,הרבח עקיזאד יד זיוה ןיא ךיז וצ טזאלעגנײרא

 .ןענעםגק ןוא בר םוצ ןפור םיא

 א ןיא .ןפלאהעג טשינ רעבא ןבאה ןטםעטארפ עלא יד

 טצופעגםיוא טנגױ יד ךיז טאה טנװא ןקידקיטנוז םענײש

 רעד וצ ןעמארטש ןעמונעג ןוא רעדײלק עקידבוט־םוי ןיא

 .גנונפערעד רעכעלרעײפ

 .רעמיצ ןםיורג ןײא ןופ ןענאטשאב זיא קעטאילביב יד

 ׳ןעגנאהאב טנעװ יד ,ריפאפ סײװ־אלב טימ טצופראפ קנעש יד

 ןופ רעדליב טימ גנוטאטשםיוא עוױטאראקעד ערעדנא ץוחא

 עשיאערבעה ןוא עשידײ ערעדגא ןוא עלעדנעמ ,לצרעה ר״ד

 ןגיוא יד ןיא .רעכיב קיניױו ןעװעג ןענעז לכה ךס .רעבײרש

 ןעװעג טלאװ׳ם יװ טקוקעגסיוא רעבא טאה טנגױ רעד ןופ

 יד .ןאלאם רעשיטארקאטםירא רעטםערג ןוא רעטסנעש רעד

 רעד ןופ שארב ןענאטשעג ןענעז סאװ יך וצ גנואיצאב

 יד .ץרא־ךרד טימ לופ ןעװעג זיא עיצוטיטסניא־רוטלוק

 ףיוא ןבעל ןוא בײל טימ ןפראװעגפיורא שממ ךיז טאה טנגוי

 ןופ ןעגנאגעג ןענעז רעכיב •ןעגנולשעג שממ ײז .רעביב יד

 .הדמתה סיורג טימ טגעײלעג טאה׳מ .טנאה וצ טנאה

 לײװרעד עכעלטנגױ יד ןבאה קעטאילביב ןיא קידנעײג

 ,ןעגנואעז ןטלאהעגפא ,טפאשטנאקאב ןםאלשעג ךיז ןשיװצ

 ךעלטנגױ ,קידײרפ .״םעקדנאר״ ןוא ןשיגעגעגאב טכאמעג

 זיא סאװ סאג יד .םורא טײװ ןגארטעג ךיז טאה רעטכעלעג

 זיא געװ רעװעלדיש ןפיוא גראב םענופ םנםופוצ ןגעלעג

 .ןבעל ןכעלטנגױ ןופ רעטנעצ א ןיא ןראװעג טלדנאװראפ

 ׳ןטארעפער עטפא יד ןעװעג ןענעז עיצקארטא ערעדנוזאב א

 עשירארעטיל״ ןוא ״סעימעדאקא עשירארעטיל״ ,ןעגנוזעלראפ

 רעביא טײצ וצ טײצ ןופ ןריפכרוד טגעלפ׳מ םאװ ,״םיטפשמ

 .קרעװ שירארעטיל א ןופ דלעה ןםיװעג א

 ףױא ןגיוצרעד ךיז טאה סאװ ,טגגױ רעשיטאטש רעד ראפ

 יד ףיוא ןוא רוטארעטיל רעשיאערבעה ןוא רעשידיי רעד

 קעטאילביב יד זיא רעבײרש עשירארעטיל עשיליופ ןופ קרעװ

 א ייז ראפ טנפעעג טאה םאװ ,לוש עטשרע יד ןעװעג

 .סערגארפ ןופ טלעװ רעםיורג רעד וצ לרעטצנעפ

 רעקיביולג־תומימת רעקיזאד רעד טא ןופ ןעײר יד ןופ

 ,ןטסילאעדיא עםיורג ןעמוקעגסיורא רעטעפש ןענעז טגגױ

 ־רעביא טלאװעג ראנ טשינ ןבאה םאװ ,רעפמעק עלאיצאם

 יד ךיוא ראג ,תודוםי עטנוזעג ףיוא ןבעל עשידײ םאד ןעיוב

 .טלעװ עצנאג

 ןגנע םעד ןופ טפעשעג ײז ןבאה ןביולג ןקיזאד םעד טא

 קידנעטש ךיז טאה קעטאילביב רעד ןיא .לרעמיצ־קעטאילביב

 םעיםוקםיד עקיציה טריפעג טאה׳מ 1 טכאקעג ןוא טשערעג

 ־ערבעה ןוא םזישידײ רעביא ,םזילאיצאם ןוא םזינױצ רעביא

 ערעײז ןריפכרודא אד ןגעלפ ןראטאמא־רעטאעט .םזיא

 ןעגנולעטשראפ־רעטאעט יד ןכאמ רעטעפש ןוא םעיציטעפער

 .״עפאש״ רעקצאשזארטם רעד ןיא

 רעכיב עײנ .ןסקאװעג רענעײל לאצ יד זיא טײצ רעד טימ

 ןראװעג זיא רעמיצ רענײא רעד .ןראװעג טפיוקעגוצ ןענעז

 ןרעקיםאפ רעמ א זיא ןגארטעגרעביא ךיז ןבאה רימ זיב .ןײלק

 ײב ןעגנודעג ןבאה רימ םאװ ,ןרעמיצ ענײש יױוצ ןום לאקאל

 עײג ןראװעג טרילאטסניא ןענעז טראד .זיוה ןיא בצק םײח

 .טרעטײרבעגםיוא רעמ ץלא ךיז טאה טעברא יד ןוא ,קנעש

 ײיטראם וױסנעטניא ןא ןביוהעגנא ךיז טאה קיטײצנײא

 עקגיל טימ ןטםינױצ ענײמעגלא טפמעקעג ןבאה׳ם .ןבעל

 ־מעקאב ,ןױצ יריעצ יד ןזיװאב ךיוא ךיז טאה׳ס ,ןױצ ילעופ

 .ןױצ־ילעופ עקניל יד ײם ןטםינױצ ענײמעגלא יד ײס קידנפ
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 רעד ךאנ ןעמוקעגוצ זיא תוחוכ עשיטילאפ עלא יד וצ

 עםיורג ןײק .ײטראפ עשיטםינומאק יד עיצולאװער־רעבאטקא

 .ןגאלשעג טשינ טײצ רענעי ןיא זדנוא ײב יז טאה ןעלצראװ

 יד טפאכעגמורא טאח סאװ ,ףמאק דערענאיצולאװער רעד

 ןעגנאגרעד זיא דנאל ןצנאג ןרעביא םאג־רעטעברא עשידײ

 .זדנוא וצ ךיוא

 טשינ זדנוא ײב טאה םאװ ײטראפ־רעטעברא ןא ךאנ

 רענעי ןיא .״דנוב״ רעד ןעװעג זיא ,ןעלצראװ ןײק ןגאלשעג

 .ץעיװאדנוב ןײא ץיק ןענופעג טשינ זדנוא ײב ךיז טאה עכאפע

 א טשרעהעג תליחת טאה׳ס וװ קעטאילביב עשיטאטש יד

 ־ײטראפ ןופ גנופראשראפ רעד ךאנ זיא ,רעפםאמטא עשירבח

 ,ענערא רעשיטילאפ א ןיא ןראװעג טלדנאװראפ ףמאק

 ןוא סעיצקעל עקידנרעלאב עטנאסערעטגיא יד טאטשנא

 ,ןעמעלבארפ עלערוטלוק ןוא עלאנאיצאג רעביא םעיסוקסיד

 טראד טציא ןעמ טאה ,טנגױ יד טפאכראפ טאהעג ןבאה םאװ

 .ךיז ןגירקמורא ןײא ןיא ןטלאהעג

 ןכוזאב רענדער ענעדישראפ טפא ץנאג ןגעלפ עשראװ ןופ

 ןוא עשיטםינױצ־ילעופ עקניל ,עשיטםיגױצ :טאטש רעזדנוא

 םעד ןטלאה ןגעלפ ײז ,רעריפ־ןויצ־יריעצ טײצ וצ טייצ ןופ

 .סעדער עקימאלפ טימ טנאפשעג םלוע

 רעמ ץלא ךיז טאה ףמאק־ײטראפ רעכעלטפאשנדײל רעד

 .החפשמ רעד ןיא ,בוטש ןיא ןעגנורדעגנײרא זיא ןוא טליפשעצ

 ןײז טימ טגירקעגמורא ךיז טאה טםינויצ א רעדורב א

 רעזײה לײט ןיא .טסינויצ ילעופ רעקגיל א רעדורב ןכעלבייל

 ...ךשוח ןעוט ךיז טגעלפ

 טאהעג טאטש ןיא זדנוא ײב טאה גלאפרעד ןסיורג א

 .לבבורז רבח ,ןליופ ןיא ןױצ־ילעופ עקניל יד ןופ רעריפ רעד

 ןעװעג קידנעטש לאקאל רעד זיא ןעמוק טגעלפ רע ןעװ

 רענײש ןײז .סעגערב יד רעביא ןשטנעמ טימ טקאפעג

 ־רעד טאה ,דראב רעטמעקעגםיוא־ךעלרעה ןײז טימ ןעזםיוא

 ךעלדליב ,קידװעליפש ,ראלק — ךארפש ץיז .טלעפסער טקעװ

 עמכער יד ןשיװצ ןעײרעגירק יד .גנוגײצרעביא ךםא טימ

 ןײק לײװרעד ןבאה םאג רעשידײ רעד ףיוא עקניל ןוא

 זיא ץלא .טכאמעג טשינ טלעװ רעד ןיא ןעגנורעדנע עםיורג

 םיקסבארג ,ןםקאװעג זיא טײקמערא יד .ןטלא םײב ןבילבעג

 עשידײ יד ןופ ןריפסיורא ןײא ןיא ןטלאהעג ץלא. טאה ״הלגע״

 םעכעבעב לםיב עטצעל סאד ,ךעלמערק עשידײ ןופ ,רעזײה

 עטלאצאב־טשינ ראפ ףארטש סלא הרוחס לסיב ןטצעל ןטימ

 טאה גאט ןדעי טימ .עםאק־הכולמ רעד וצ ןרעײטש עסיורג

 טײרפשעצ ןוא טגײלעצ רעמ ץלא ךיז תולד רעשידײ רעד

 טנגױ רעד ןופ עיגרענע עצנאג יד .רעזײה עשידײ רעביא

 .ןשינעסײרמורא־ײטראפ ףיוא ןעגנאגעג רעבא זיא

 ־אילביב רעד רעביא טרעקאלפעצ ךיוא ךיז טאה תקולחמ א

 ןענעז ײז ,רעײז זיא יז זא טהנעטעג ןבאה עטכער יד .קעט

 תמא רעד .ןראטאיציניא עשיטקאפ יד ,סרעדנירג יד ןעװעג

 יד ןפאשעג ןבאה ןטסינױצ ענײמעגלא יד זא ,עקאט זיא

 טגײלעגקעװא ןוא ,ןטײקכעלגעמ עקיטםײג ןוא עלעירעטאמ

 ןבאה עקניל יד .רעטנעצ־רוטלוק אזא ןפאשאב וצ דוסי םעד

 א ןעגעז ײז ליױו ,ײז וצ ראג טרעהעג יז זא ,טהנעטעג

 ןענעז ,םאלש א ןעגנאהעגפיוא עקניל יד ןבאה .טײהרעמ

 ףיוא סאלש רעײז ןעגנאהעגפיוא ןוא ןטםינױצ יד ןעמוקעג

 ףיוא ןעגנאגעג שממ זיא טאטש עצנאג יד .קעטאילביב רעד

 ךיז ןוא ןגיװשעג ךעבענ ןבאה םאװ ,עקיצנײא יד .ךעלדער

 ־נוה יד ןעװעג ןענעז ףמאק ןיא ןשימנײרא טנעקעג טשיג

 ןענעז םאװ ,רעכיב עשיאערבעה ןוא עשידײ רעטרעד

 טראװעג ןוא םעצילאפ יד ףיוא טלעטשעגסיוא ןענאטשעג

 .הסיפת רעד ץפ ןזײלםיוא ןעמוק ײז לאז ןעמ

 עגנאל ןביוהעגנא ךיז ןבאה לשרדמה תיב םדיגמ ןיא

 טלאװעג טאה דצ ןײז ןופ רעדעי — ןעײרעגירק ןוא תופיםא

 .טײז ןײז ףיוא ןעמיטש יד ןענוװעג ,טנאהרעביוא יד ןבאה

 יד יװ םעד ךאנ .געט ײרד ןגיוצעג ךיז ןבאה תופיסא יד

 ,ןראװעג טפעשעגםיוא ןעגעז םידדצ עדײב ןופ ןטנעמוגרא

 ןראװעג טנדראראפ זיא׳ם .ןעמיטש וצ ןטארטעגוצ ןעמ זיא

 םענעטלאהעגנײא טימ .גנומיטשפא עמײהעג א ןריפוצכרוד

 םעד ףיוא טראװעג רעדעי טאה ןפאלקצראה ןוא םעטא

 .גגומיטשפא רעד ןופ גנאגםיוא

 ךיז טאה גנומיטשפא רעד ןופ טאטלוזער םעד ןדלעמ םײב

 עקגיל יד ןגירקעג ןבאה ןעמיטש טײהרעמ א זא ,ןזיװעגסיורא

 רעד ןופ םיטאבעלאב יד ןראװעג ןענעז ײז ןוא ,ןױצ ילעופ

 .קעטאילביב

 טלעטשעגפיוא ךיז טאה ןטסינױצ ענײמעגלא יד ןופ רענײא

 טכאמעג עמיטש רעליטש א טימ ןוא םינפ ןפיוא רעםאלב א

 ־פא רעד ײב ןריולראפ ןבאה רימ :גנורעלקרעד עצרוק א

 ץיא טאטשגא ןבאה ןא טציא ןופ טעװ טאטש יד .גנומיטש

 יד ןעװעג ןענעז רימ .ןקעטאילביב ײװצ קעטאילביב

 ־ערבעה יד ןבעגםיורא זדנוא טלאז ריא רימ ןליװ ,סרעדנירג

 .רעכיב עשיא

 יבא ,ןעגנאגעגנײא ןױצ־ילעופ עקניל יד ןענעז םעד ףיוא

 .לארשי לע םולש ןײז לאז׳ס

 ןעגגודעג םעד ךאנ דלאב ןבאה ןטםינױצ ענײמעגלא יד

 זיא טראד .(ןאלוג) יוג א ײב טאטש רעד רעטניה לאקאל א

 ־אילביב א טימ םײה־רוטלוק עשירפ א ןראװעג טלעטשעגנײא

 םעד ןיא טראד .רעכיב עשיאערבעה ןוא עשידײ עײנ ןוא קעט

 גרעברעבליז םהרבא ןופ וױטאיציניא רעד ךרוד זיא לאקאל

 .״הירבע״ יד ןראװעג טעדנירגעג

 םורא טריפורג ךיז טאה טנגױ עקידנדער־שיאערבעה יד

 ,ןעגנוזעלראפ ןראװעג טריזינאגרא ןענעז׳ס ,״הירבע׳, רעד

 ןוא טעטיוױטקא .ךארפש רעשיאערבעה רעד ןיא ןטארעפער

 ןענעז׳ס .ןראװעג טלעטשעגנײא ןענעז ןםרוק עשיטאמעטםים

 עשיטסינויצ ןופ ןעגגורעײפ־טײצראי ןראװעג טײרגעגוצ

 ,םכילע־םולש ןופ ןכאז ןראװעג טליפשעג ןענעז׳ם .םיגיהנמ

 א וליפא ,שיאערבעה ןיא םרעטקאנײא ןוא םעיצאטיצער

 וצ טײצ ןופ .ןראװעג טעדנירגעג זיא עיצקעם עשיטאמארד

 .ןעגנולעטשראפ־רעטאעט ןראװעג ןבעגעג ןענעז טײצ

 טשינ טראד םײה־רוטלוק עײנ יד רעבא טאה גנאל ץגאג

 גגאגוצ רעד זיא טײצ־רעטגיװ ןיא תמחמ ,םױק ןײק טאהעג
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 םעד טרעטשעג ןבאה שטילג ןוא ײנש ,רערעװש א ןעװעג

 .לאקאל םוצ טירטוצ

 הריד עײנ א ןעניפעג וצ עבאגפיוא רעזדנוא ןעװעג זיא׳ס

 ־נערטשנא עסיורג ךאנ .עיצאזינאגרא רעשיטםינױצ רעד ראפ

 ןופ רעטנעצ ןיא לאקאל א ןגירק וצ ןעגנולעג זיא ןעגגוג

 ןענעז׳ם .ףיוה ןפיוא זיוה םיקסװארדנעמ בקעי ןיא ,טאטש

 טימ טליפעגנא ,קנעש עײנ ןראװעג טלעטשעגנײרא ײנ׳ם ןופ

 רעד טימ טאיראטערקעס א טלעטשעגנײא ןוא ,רעכיב

 .עבק תריד א ןײז הריד יד טעװ לאמ סאד זא גנונעפאה

 ןעװעג ןאד זיא סאװ ,קעטאילביב עשיטאטש ענײמעגלא יד

 ,ײטראפ־ןױצ־ילעופ רעקניל רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא

 לקנאי וצ ןגארטעגרעבירא רעטעפש טײצ א טימ ךיז טאה

 עצירמ גור ,קאטש ןטשרע ןפױא ׳זיוה ןיא רעלימ־קעטוק

 טרירוגיפ טראד טאה קעטאילביב יד .סאג רעװעלדיש ןוא

 ־אילביב רעשידײ רעד ןופ טפאשלעזעג יד״ * ןעמאנ ןרעטניא

 .״קיגלעימכ ןיא קעט

 ־לוק ןוא עכעלטפאשלעזעג יד רעבא זיא טײצ רענעי ןיא

 .ןראװעג רעכאװש סאמ רעסיװעג א ןיא טעברא עלערוט

 רע .ײטראפ רעד ןופ ןטארטעגסיורא זיא קישטליװ לבײל

 .גנוגעװאב־ןױצ־יריעצ רעד ןיא ןײרא זיא

 עשיליופ יד .םעלק ןיא יװ טליפעג ךיז טאה טנגױ יד

 שימאנאקע .ןגלאפראפ שיטילאפ יז ןעמוגעג טאה טכאמ

 טלגנארעג ללכב ךיז טאה ןעמ .םיורג ןעװעג קורד רעד זיא

 .ןשינעעשעג עכעלגעט־גאט ןופ סעיצאוטים ערעװש טימ

 — ןרעדנאוװצםיוא ןםירעג ךיז טאה טנגױ רעד ןופ לײט

 .רעדנעל ערעדנא ןיא רעװ עקירעמא ןײק רעװ

 טרעמאלקעג ךיז ןבאה םאװ ןטםילאעדיא יד ןשיװצ

 ןעגאמרעד וצ טרעװ אד זיא קעטאילביב יד ןטלאהוצפיוא

 טגײלעגקעװא רעכיז טאה םאװ ,אוחוכ עװיטקא יד ןופ םענײא

 ןיא .טײקכעלטפאשלעזעג רעד ףיוא לפמעטש ןקיטנעק ןײז

 רעװיטקא ןא ,יקצילראג ךערײב ןעװעג זיא טײצ רעטצעל רעד

 ןיא ךיוא ראנ ,קעטאילביב רעד ןיא ראג טשינ רעוט

 םיא ײב .ןליװ ןקראטש א טימ שטנעמ א .ןבעל ןשיטילאפ

 א ףיוא .ךעלגעמ ןעװעג ךאז עכעלגעממוא עדעי זיא

 ־כרוד סעיצקא עטסרעװש יד רע טגעלפ ןפוא םענעדײשאב

 •ןריפ

 קלח א ךיוא טאה אטנאראט זא ןענאמרעד אד ליװ ךיא

 .קיגלעימכ ןיא קעטאילביב רעשידײ רעד ןיא טאהעג

 םעד ןופ לוױרב א ןטלאהרעד ךיא באה טײצ רענײז ןיא

 רע ןכלעװ ןיא ,יקצילראג ךערײב רעוט םענעדײשאב ןליטש

 טימ ןפלעהוצםיורא ךעלגעמ זיא׳ם ביוא ןטעבעג טאה

 ןופ עגאל ערעװש יד רעגנירג ןכאמ וצ ,ןעלטימ עלעיצנאניפ

 .קעטאילביב רעד

 טײקיניױו ןײמ ןוא ןײטשלעקניפ םײח ,זיוהנזיד קילארשי

 ,טלעג עמום א ןפאש וצ עיצקא ןא ןעמונעגרעטנוא ןבאה

 טקישעגקעװא ןוא ,טײלםדגאל ײב רעזײה יד ןיא טלמאזעג

 א טימ װירב־קנאד ןטלאהרעד ןבאה רימ .קיגלעימכ ןײק

 •גנוטלאװראפ רעד ןופ עיפארגאטאפ

 רעגײלק א זיולב זיא טנכײצראפ אד באה ךיא םאװ םאד

 ןשירעפאש ןיא טליפשעגפא ךיז טאה סע םאװ ,םעד ןופ לײט

 רעמ טשינ זיא םאד .טײצ רענעי ןיא טגגױ רעד ןופ ןבעל

 .טכארבעגפיורא טאה ןורכז ןײמ סאװ םעד ןופ לײט א יװ

 1935 ,ןױצ־ילעופ עקניל יד ןופ גנוטײל רעד רעטנוא קעטאילביב־טאטש יד
 בקעי ,טנעמאיד עקצרעה ,יקצילראג ךורב ,טײלג לםאי־המלש ,טאגםלעה עפיל ,קנאלב הרש : סטכער ןופ ןציז

 .לעגרוג השמ ,יקסװעינשאװק
 .ןאמױרפ שיבײל ,ןעכאק לעקאי שיבײל ,שטיװעלרנעמ קילעז ,שזאלדימ ץרפ ,ןאמראלק שינאמ : סטכער ןופ ןעײטש
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 (ביבא־לת)

 יד זיא ,גירקטלעװ ןטשרע ןראפ ןטײצ עשיראצ יד ןיא

 טלײװעגםיוא טשינ לאמנײק קינלעימכ ןיא גגוטלאװראפטאטש

 .״װאטםירפ״ ןכרוד ןראװעג טרינימאנ זיא ראנ ,ןראװעג

 טשימעג קינײװ טלאמעד ךיז טאה גנורעקלעפאב עשידײ יד

 רעד ןיא טריזינאגרא ןעװעג זיא יז •םינינע עשיטאטש יד ןיא

 ־ינע עזעיגילער טימ ןעמונראפ רקיעב ךיז טאה סאװ ,הליהק

 ןצנאג ןיא ןעװעג זיא ןוא ,ץוש עלאיצאס ןוא ךוניח ,םינ

 ־ײרפאב סנליופ ךאנ טשרע .סאג רעשײוג רעד ןופ טריראפעס

 גנואײטשטנא יד ןראװעג טרימאלקארפ זיא ,1918 ןיא גנוא

 טאה טלאמעד טניז .ןלאװ עשיטארקאמעד ךרוד ןטארטאטש ןופ

 רעשיטאטש א ןופ ץנעטסיזקע יד ןביוהעגנא ךיז שיטקאפ

 ןוא רעשידײ רעד ךרוד טלײװעגםיוא ,גנוטלאװראפטסבלעז

 .קינלעימכ ןיא גנורעקלעפאב רעשידײ־טשינ

 ־לעפאב רעשידײ רעד דצמ ךיז ןבאה ןלאװ עטשרע יד וצ

 ערעדנא יד) עיצאזיגאגרא עשיטסינױצ יד טקילײטאב גגורעק

 (טירט עטשרע יד טלעטשעג םיוק טלאמעד ןבאה ןעײטראפ

 ,תוכאלמ־ילעב * ןענײאראפ עכעלטפאשטריװ ענעדײשראפ ןוא

 ־אזינאגרא עשיטםינױצ יד .עזעיגילער ןוא םרעלדנעה ׳םירחוס

 ןיא טפאשרעייטשראפ עשביה א ןבראװרעד טלאמעד טאה עיצ

 העקוצרענאק רכשי ,גרעברעבליז םהרבא * ןופ דנאטשאב

 .דראבםיױו לטאמ ןוא יקםװעשטניפ םהרבא

 ןענעז טארםגיגאמ ןיא טפאשרעײטשראפ רעשידײ רעד ראפ

 ״טאר רעדעל טײמכ •ןעמעלבארפ עשידיי עלעיצעפס ןענאטשעג

 טזומעג טאה ,ןד׳י עמערא ראפ ןלדתש א ןראװעג זיא ןאמ

 תוכאלמ־ילעב ראפ ,ןטיונ עכעלגעט־גאט ערעייז ראפ ןגראז

 ןײלרענעדישראפ ןעװעג ןענעז תוגאד סנעמעװ סרעמערק ןוא

 עשינעיגיה ףיוא ןײז־רבוע ראפ ףארטש א ןלאצ ןופ קידגבייהנא

 ״רא רעדא םארק א ףיוא שינביולרעד א זיב ןעגגונעדראראפ

 .טאטשראוו־םטעב

 ׳ןטםינױצ יד דצמ ןאמטאר ןעװעג ךיא ןיב ראי ריפ ךרעב

 טײקגדירפוצ רעד וצ סעיצקנופ ענעדײשראפ טליפרעד באה׳כ

 ןיא לארשי־ץרא ןײק הילע ןײמ תעב .טארטאטש ןצנאג ןופ

 ־לאװראפטאטש רעד טימ ןעמאװצ טארטאטש רעד טאה 1925

 ־טשיג 10 ןוא ןדײ 18 ןופרעד ,רעדילגטימ 28 טלײצעג גנוט

 •ןדײ
 ־ינװאל ;יאמ ןאי — עציװ ,שטיװאכיז ןעװעג זיא שטסימרוב

 קאנרעטסאפ ,יעשזדנא קישטשװאװ ,בקעי יקםװארדנעמ ־ םעק

 יקםװאלאשזד ,רזעילא שטיוואמארבא :רענעמטאר .שיבייל

 ׳םהרבא דלאװגנאל ,קירנעה יקצינירק ,לקנאי יקצילראג ,ףםוי

 עפאמ ,יעשזדנא יקסלאכימ ,ףםױ גרעבנשאמ ,השמ ןאמלעמ

 יקסװעשטגיפ ,יעשזדנא יקםװאלװאפ ,לאנעב װאטםוג ר״ד ,דוד

 םורטש ,יגאט״א יקםװאדארטס ,לטאמ דראבםײװ ,םהרבא

 ־עז קעראט ,םחנפ יקםװעשזוקס ,ינאטנא יקםניוױלש ,לשרעה

 ־אר יקםיאמאז ,חםפ לארשי רעלםקעװ ,לבײל קישטליװ ,קיל

 .רזעילא קינשזאלעשז ,ףםױ דוד גרעברעבליז ,ןאמ

 ןענופעג ךיז טאה טארטםיגאמ ןופ עטמאאב ףניפ יד ןשיװצ

 .לדנײרב גרעבצלאז — יורפ עשידײ ןײא זיולב

 ןײמ ךאג ןעמוקעגראפ ןענעז סאװ ןלאװ־טארטאטש יד ןיא

 ןטלאהעגפא ןוחצנ ןסיורג א ןבאה ,1926 ראי ןיא ,ןראפקעװא

 ךיוא ןלאװ עקידרעטעפש יד תעב ןוא ,ןױצ ילעופ עקגיל יד

 1926 ןופ ןלאװ יד ןיא ןעגעז ןעמאזוצ .ןױצ ילעופ עטכער יד

 .עשידײ־טשינ 3 ףיוא רענעמטאר עשידײ 21 ןעװעג

 ןעמאזוצ ןעמוקעגראפ ןענעז סאװ ןלאװ־טארטאטש יד תעב

 עלא טקינײאראפ טכאמ יד טאה ,1929 ןיא ןלאװ־םײם יד טימ

 ןוא טאטש רעד טימ ןאיאר־לאװ ןײא ןיא רעפרעד עקימורא

 טאה ףוםל .טײהרעמ עשידײ ןײק טזאלרעד טשינ םורא יוזא

 24 ןופ גנוטלאװראפ־טאטש יד טרינימאג עטםאראטס רעד

 א ,ןדײ טפלעה א — ןפוא ןטעטיראפ א ףיוא רעדילגטימ

 .ןדײ־טשינ טפלעה

 א ןעװעג דימת קיגלעימכ ןיא ןעגעז ןלאװ־טארטאטש יד

 ־לאװ יד טריפעג ךיז טאה רעירפ םישדח עגנאל .שינעעשעג

 ןענעז םעטסיל ערעדנוזאב יד ןופ רעײטשראפ ןוא עיצאטיגא

 .םעדער עקימאלפ טימ ןטארטעגםיורא

 :טקילײטאב ןלאװ יד ןיא ךיז ןבאה ןראי רעקיםײרד יד ןיא

 ־טפאשטריװ ,ןױצ ילעופ עטכער ןוא עקניל ,יחרזמ ,ןטםינױצ

 :לארשי תדוגא ,סרעמערק ,תוכאלמ־ילעב ,סעיצאזיגאגרא עכעל

 ןענעז ,לאגעלמוא ןעװעג ןענעז סאװ ,ןטםינומאק יד וליפא

 ןופ עטסיל רעטריקסאמראפ א טימ ןלאװ יד וצ ןעגנאגעג

 זיא ןאמליס השמ רעײטשראפ רעײז ןוא ,ןײאראפ־לדאנ

 טײהרעמ עםיורג א טאהעג ןדײ ןבאה טײצ רענעי ןיא .ךרודא

 ףניפ ןופ ןעגאטשאב זיא םאװ ,גנוטלאװראפטאטש יד ןוא

 ןײז טימ שטםימרוב רעד .ןדײ ײרד טאהעג טאה ,ןאזרעפ

 .ןדײ־טשיג ןעװעג דימת רעבא ןענעז עציװ

 רעטםקראטש רעד ןעװעג ןענעז ןעגנוריפורג עקניל יד

 רעבירעד ןבאה ײז ןוא ץנאטנעזערפער רעשידײ רעד ןיא חוכ

 .ס.פ.פ ןופ טםילאיצאם א עװארבמאד ןופ טכארבעגפארא

 טײצ ערעגגעל א שטםימרוב ןעװעג זיא רעכלעװ ,יקסנילעיז

 .םימעט ־ןעילימאפ בילוצ דראמטסבלעז ןעגנאגאב זיא רע זיב

 ־ופעג ךיז טאה׳ם רעכלעװ ףיוא סאג יד זיא ץנעדאק ןײז תעב

 ןױצ ילעום עקניל יד ןופ קעטאילביב יד ןוא לאקאל רעד ןעג

 רעד ןעװעג זיא םאד .״םאג־יאמ עט־1 יד,ןראװעג ןפורעגנא

 •טפאשדאװעיאװ רעצלעק רעצנאג רעד ןיא לאפ רעטשרע



 510 טארטאטש רעד — יקםװעשטניפ םהרבא 509

 1922 ראי ןיא טאר־טאטש רעד — תיגוריעה הצעומה
 בקעי ,שטױואכיז טבעדיזערפ־סטאטש ,יקסװאדארטס ינאטנא ,לופ־עד ר״ד ,םורטש לשראה : סטכער ןופ ןציז

 *יקםניװילש ,יקסװאלװאפ ,יקסװארדנעמ
 ,יקצילראג לקעי גרעברעבליז ףםױ־דוד ,ןאמלעמ השמ העלסקעװ חספ־לארשי : עײר עטײװצ סטכער ןופ ןעייטש

 ♦יאמ ןאי ,קישטליװ לבײל ,עפאמ דוד ,טנאקאבמוא
 שיבײל ,קינשזאלעשז רזעילא ,יקםװעשטניפ םהרבא ,גרעבנעשאמ לסאי : עײר עטירד סטכעך ןופ ןעײמש

 .שטיװאמארבא רזעילא ,גרעבצלאז לדנײרב ,עדיוס ,לאק ,קאנרעטםאפ

 שטסימרוב סלא זיא ןיקסנילעיז ןופ דראמטםבלעז ןכאנ

 עװטסאראטם ןופ עיצאדנעמאקער רעד ףיוא ןראװעג טרינימאנ

 ןוא ,1938 ראי ןיא ןעװעג זיא סאד •קםוב ןופ יקםנאראב

 יד .ןדיי ראפ טײצ ערעװש א ןביוהעגגא ךיז טאה טלאמעד

 רעײטשראפ עשידײ יד ןופ טגנאלראפ טאה טכאמ עשיליופ

 א ןא טארטאטש ןטרינימאנ א וצ ןײז וצ םיבםמ קיליװטוג

 טגנאלראפ ןבאה רעײטשראפ עשידיי יד ןעװ .טײהרעמ רעשידײ

 ןשימאנאקע ןא ןביאוצסיוא ןביוהעגנא טכאמ יד טאה ,ןלאװ

 .תוריזג טימ טײלגאב ,קורד

 ןופ שטםימרוב םלא זיא ןשטײד יד ןופ שראמנײרא ןטימ

 רעד .קישטנאלאװ ןראװעג טרינימאנ לײט־טאטש ןשיליופ

 •אטעג א ןיא ןםאלשעגפא ןעװעג זיא לײט רעשידײ



 תומחלמ־טלעװ ײװצ ושיװצ / טרענײלק ףסיי
 (מלוח)

 יד זיא גירק־טלעװ ןטשרע ןכאנ ןראי עטשרע יד ןיא דאג

 קינלעימכ ןיא סאג רעשידײ רעד ףיוא עיצוטיטםניא עקיצגײא

 זיא ריא ןופ שארב .עיצאזינאגרא עשיטסינױצ יד ןעװעג

 ־עטכאעג ןוא רעטבילאב א ,גרעברעבליז םהרבא ןענאטשעג

 רעבירא ןראי עקידרטעפש יד ןיא זיא רעכלעװ ,ןקסע רעט

 םורא .עשראװ ןײק דוםיה־ןרק ןופ עלארטנעצ רעד ןיא ןטעברא

 עשיטסיגױצ עטרעטסײגאב ײר א טריפורג ךיז ןבאה םיא

 טנכײצעגסיוא סרעדנוזאב ךיז טאה׳ס עכלעװ ןשיװצ ,סרעוט

 .רעקוצרענאק רכשי ןקסע רעטנאקאב רעקידרעטעפש רעד

 יד טאטש רעד ןיא טריזינאגרא סאד טאה עפורג עקיזאד יד

 עשיאערבעה ,עלוש־״תוברת״ יד ,קעטאילביב עשידײ עטשרע

 ־אגרא רעד טא ןופ םאר ןיא .ןעגנולעטשראפ־ןראטאמא ,ןסרוק

 עשיטילאפ עשידײ עצנאג סאד טרירטנעצנאק ךיז טאה עיצאזינ

 ־ורקער ךיוא ךיז טאה ןעײר עריא ןופ .ןבעל עלערוטלוק ןוא

 ןענעז ליפ רעכלעװ ןופ ,עפורג־םיצולח עטשרע יד טריט

 א ןעמוקעגראפ זיא ךאגרעד דלאב .לארשי־ץרא ןײק קעװא

 יד — חוכ רעשיטילאפ רעײנ א טײטשטנא סע ןוא גנוטלאפש

 ־אב יד ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא ,ײטראפ־ןױצ ילעופ עקניל

 .ןאמדירפ לקנאי ןוא קישטליוו לבייל םרעוט־רעטעברא עטנאק

 ־ורג ,טריזינאגרא ןוא טקיטםעפאב ךיג ךיז טאה ייטראס יד

 ןטצעל ןזיב .טאטש ןיא טנגױ־רעטעברא יד ךיז םורא קידנריפ

 ןשידײ ןופ ץנעטסיסקע רעד ןופ ןוא ץנעטסיםקע ריא ןופ גאט

 ־בעל ראג זיב א טריפעג ײטראפ יד טאה — ללכב קינלעימכ

 ןופ ביוהנא ןיא ןעװעג זיא ןוא טײקיטעט עקיטײזלא עקיטפאה

 טאטש ןיא עיצאזינאגרא עטםקראטש יד ןראי רעקיצנאװצ יד

 ־לעזעג עשידײ עלא ןיא ץנאטנעזערפער רענעעועגנא ןא טימ

 .םעיצוטיטסניא עשיטאטש ןוא עכעלטפאש

 .ל .י ןופ .נ .א ןױצ ילעופ עקניל יד ןופ קעטאילביב יד

 טלקיװטנא ךיז ךיג רעבא ,ןדײשאב רעײז ןביוהעגנא טאה ץרפ

 טנזיוט עכעלטע טימ קידנריגאפסיד ,םענראפ ןקיטנעק א ןיא

 א טריפעג טאה עיצאזיגאגרא־ןױצ ילעופ עקניל יד .רעכיב

 ןשיװצ טײקיטעט עשירערעלקפיוא־רוטלוק עטגיױוצראפ־טײרב

 ׳ןםרוק ךרוד גנורעקלעפאב רעשידײ רעכעלגעמראפ־טשינ רעד

 דײא טאה יז .ל״גדא ןטעטיםרעוױנוא־סקלאפ ,ןעגנוזעלראפ

 ךאנ ,רעבא טאה עכלעװ ,עלוש־א״שיצ עלעיציפא ןא טנפעעג

 : קינלעימכ ןיא 1939 ןיא ןלאװ־סערגנאק עשיטםינױצ יד ןופ םאםלוזער

 (ם״צ־צ״עוס) 5 ,76 — (יחרזמ) 3 ,105 — (״רמשמה לע״) 1 רעמונ

— 212, 6 — 50, 7 — 32. 

 (1939 ,ילױ רעט־27 ,״טנײה״)

 ןיא לגנאמ בילוצ טרידיװקיל ךיז ,ץנעטסיסקע ןראי עכעלטע

 .םרערעל

 ןענידראפ םאװ ,ןױצ ילעופ יד ןופ םרעוט־רוטלוק יד ןשיװצ

 רעבײש םהרבא ןעװעג ןענעז ,ןרעװ וצ טנאמרעד םרעדגוזאב

 ןםיורג א טימ ,ןטקאדידאטיוא יױוצ ,יקסרובמאס הימחג ןוא

 .ןםיװ ןופ שזאגאב

 ןוא רעדילגטימ לאצ רעד טיול ײטראפ עטםערג־טײװצ יד

 ןעװעג זיא יז .ןױצ ילעופ עטכער יד ןעװעג זיא ,םולפנײא

 קידנטײדאב זיא ןוא סאג רעשידײ רעד ףיוא ןעזעגנא טוג

 .סעיצוטיטםניא עשיטאטש יד ןיא טריטנעזערפער ןעװעג

 טנעצארפ 85 רעביא טכאמעגםיוא ןבאה ןדײ סאװ טקאפ רעד

 א יװ ןעװעג דימת זיא ,גנורעקלעפאב רענײמעגלא רעד ןופ

 טאה סאװ ,טכאמ רעשיליופ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןראד

 דיז ןענעק ץױי יד זא ,טײקכעלגעמ רעד טימ טנכערעג ךיז

 ־אב זיא דחפ רעד .טכאמ יד ןעמענרעביא ןוא ןריזינאגרא

 ןבאה ײז .ןלאװ־טארטאטש יד תעב ןעװעג םיורג סרעדנוז

 ־רעמ עשידײ יד ןעלדנאװראם וצ ידכ ,ןאטעג ץלא רעבירעד

 .טײהרעדנימ א ןיא טײה

 חאװעג טזאלעגוצ טשיג וליפא זיא ןזײרק עשידײ יד ןיא

 יד ןעמענרעביא ראפ טײהרעמ יד ןצונוצסיוא קנאדעג רעד

 ־פיוא זיא ןאלפ אזא ןגעװ זמר א ןעװ ןוא ,טעטילאפיצינומ

 ךעלמענ ,טזאלרעד טשיג וצרעד ןײלא ןדײ ןבאה ,ןעמוװשעג

 וליםא טלאװעג טשינ ןבאה עכלעװ ,ןזײרק עזעיגילער יד

 ־לאװראפ־טאטש רעד ןיא טײהרעמ רעשידײ א ןפאש ןגעװ ןרעה

 א זא ,קידנהנעט ,שטסימרוב ןשידײ א ןביולקסיוא ןוא גנוט

 רעשיליופ א ןופ ץיפש ןיא ןײטש טשינ ראט ןוא טשינ ןעק דײ

 א עגונב טאהעג ךיוא ײז ןבאה גנונײמ עקיבלעז יד .טאטש

 ןבאה ײז .עטמאאב עשיטאטש עגונב ,ןיגע ןקיטכיװ־קיגײװ

 ןזומ ןלעװ עטלעטשעגנא עשיטאטש םלא ןדײ זא ,טאהעג ארומ

 גנונײמ רעד ײב .ןדײ־טשינ יד טימ ןעמאזוצ תבש ןיא ןטעברא

 ךאנ רעטםעפ ךאנ ןטלאהעג ךיז ןזײרק עזעיגילער יד ןבאה

 רעקיצנײא טײצ רענײז ןיא רעד טימ לאפ ןשיגארט םעד

 ןראװעג ןסאשרעד זיא עכלעװ ,גרעבצלאז ןיטמאאב רעשידײ

 טגעלפ גרעבצלאז יורפ .ןטמאאב ןשיליופ א ךרוד ארױב ןיא

 ןעװעג זיא טארטאטש רעד ןעװ ,קיטנוז ןטעברא תבש טאטשנא

 טכאד םאד זיא 1926 ראי ןיא ,קיטנוז א םענײא ןיא .ןסאלשעג

 -טעברא ריא ײב ןסעזעג זיא גרעבצלאז יורפ ןעװ ,ןעװעג ךיז

 ־םעװקעם א ,רעטמאאב רעשיליופ א ןעמוקעגנא ארױב ןיא זיא

 ־סיוא רעװעג ןײז טימ קידנרילופינאמ ,טאה רעכלעװ ,ראטארט

 א טכאמעג טאה לאפ רעד .טיוט ןלאפעג זיא יז ןוא ןסאשעג

 ןבאה עלא ׳גגורעקלעפאב רעשידײ רעד ףיוא קורדנײא ןרעװש



 514 תומחלמ־טלעװ ײװצ ןשיװצ — טרענײלק ףסױ 513

 גנושראפםיוא יד םגה /זראמ ןשיטימעםיטנא ןא ןעזעג םעד ןיא

 רעשידײ רעד ןופ רעײטשראם ןופ גגוקילייטאבטימ רעד ײב

 רעטעפש ןוא ,רעטעדראמרעד רעד ןופ רעטאם ןום ןוא הליהק

 ןעמוקעג זיא םאש רעד זא ׳ןזױועגפיוא ןבאה ׳טכירעג סאד

 ־ער יד .רעװעג ןטימ דיז ןצונאב ןקיטכיזראפ־טשינ א בילו*

 ךיז ןבאה גנוטלאװראפ־טאטש רעד ןיא סרעײטשראפ עזעיגיל

 סלא ןדײ ןעמענוצוצ טלעטשעגנגעקטנא שיראגעטאק ןכל

 .עטמאאכ עשיטאטש

 ־ילאפ סלא טריזינאגרא ןעװעג טשינ ןענעז עזעיגילער יד

 ןוא טלײטעצ ןעװעג ןענעז ײז ׳טרעקראפ .ןפורג עשיט

 זיא טײז רעײז ףיוא .םעפורג ענעדישראפ ןיא טרעטילפשעצ

 שארב ׳דנאבראפ־רעקרעװטנאה רעקראטש רעד ןעװעג רעבא

 ןעכאזוצ עזעיגילער יד .םורטש לשרעה ןקסע ןטנאקאב ןטימ

 עשידײ יד טשרעהאב ןבאה דנאבראפ־רעקרעװטנאה ןטימ

 רעכעלטפאשלעזעג א ןא טעטלאװראפ טראד ןוא הליהק

 ערעדנא יד ןוא עיצאזינאגרא עשיטסינױצ יד .לארטנאק

 רעד וצ ןלאװ יד ןיא ןעמונעגלײטנא טשינ ןבאה ןעײטראפ

 טשינ ללכב ןוא טריטאקיאב יז ןבאה ײז ׳גנוטלאװראפ־הליהק

 ףיוא טקוקעג טשינ .טײקיטעט ריא טימ דיז טריםערעטגיא

 ״ראפ־הליהק יד טאה ןעלטימ עלעיצנאניפ עלאםאלאק עריא

 ״רליפת־יתב יד ןטלאהסיוא טימ זיולב ןעמונראפ ךיז גנוטלאװ

 םוש ןײק קידנריפ טשינ ׳םישמש ןוא םיטחוש ׳םינבר

 ־סיםקע טאה םאװ ׳הרות דומלת יד ךיוא .טײקיטעט־גנודליב

 ךרוד ןראװעג טצימשרעטנוא טשינ זיא טײצ עסיװעג א טריט

 ךיוא .ןסילש טזומעג ךיז טאה ןוא גנוטלאװראפ־הליהק רעד

 ףיוא טקוקעג טשינ — הליהק יד טאה ץוש עלאיצאס עגונב

 ןײק ןזיװעגסיורא טשיג — טײקמערא ןוא טי נ רעםיורג רעד

 ןופ לײט ןטםערג םעד .וױטאיציניא ןוא םערעטניא ןקירעהעג

 ןופ ןעמוקאב הליהק יד טאה ןעלטימ עלעיצגאניפ עריא

 ךעלרעי .טאטש רעד ןופ הםנרפ־טפיוה יד ׳זדנעג ןטכעש

 טא ןוא זדנעג ןאילימ עכעלטע ןריטראפםקע קינלעימכ טגעלפ

 יד ןופ .טנעה עשיר־׳י ןיא ןגעלעג זיא לדנאה רעצנאג רעד

 השמ :ןרעװ טנאמרעד ןפראד הליהק רעד ןום ןסעזערפ

 ןוא גרעברעבליז ףםױ־דוד ׳במאד ריאמ־עשטיא ׳ןאמלעמ

 .יקםראגאלאיב יתבש

 רעד רעקינלעימכ ײב ןײז םיורג רעײז טגעלפ ןגעקאד

 ראפ םישדח עכעלטע ןיוש .ןלאװ עשיטאטש יד וצ סערעטניא

 רעד .עיצאטיגא עקראטש א ןביוהעגנא ךיז טאה ןלאװ יד

 רעבא ׳ןעייטראפ עשידיי עלא ןשיווצ טריפעג ךיז טאה ףמאק

 וצ •ןױצ ילעופ עקניל יד ןוא עטכער יד ןשיװצ לכ־םדוק

 ןופ םרעריפ־ײטראפ ןעמוק ךיוא ןגעלפ עיצאטיגא־לאװ רעד

 .ײטראפ רעײז ןופ ןוחצנ ןראפ טגראזעג ןבאה עכלעװ ׳עשראױ

 ןעװעג זיא טארטאטש ןטצעל ןיא גנולײטראפ־תוחוכ יד

 .רענעמטאר 18 טאהעג ןדײ ןבאה ןטאדנאמ 24 יד ןופ :אזא

 ילעופ עטכער יד ןוא ןױצ ילעופ עקניל יד ןבאה ןופרעד

 ־אטרא ׳2 רעקרעװטנאה ׳ןטאדנאמ םקעז וצ טאהעג ןױצ

 טאהעג טאה םאװ גנוטלאװראפטאטש רעד ןיא ;4 — ןסקאד

 ײװצ זיולב ןוא ןדײ ײרד ןעװעג ןענעז םעקינװאל ףניפ

 .עציװ ןײז טימ שטסימרוב רעד — ןדײ־טשינ

 יקסדוסליס חעזױ ןופ זניוט רעד
 זדנוא ײב ףיוא טאה יקסדוסליפ ףעזױ לאשראמ ןופ טיוט רעד

 •ןסאמ א ןראװעג ןפורעג זיא סע .רעיורט ןפיט א ןפורעגסיורא

 טנעײלעג זיא םע וװ תיכאלמ־ילעב עשיטאטש עלא ןופ גנולמאזראפ

 רעד ־ןריוד ןראװעג טקישעגוצ זנוא וצ זיא רעכלעװ ׳ףורפיוא ןא ןראװעג

 ״אזער־רעיורט א ןעמונעגנא טא,ר ןעמ .רעמאק־רעקרעװטנאה רעצלעיק

 ־טנאה רעצלעיק רעד וצ ןראלפמעזקע י װצ ןיא טקישעגפא ןוא עיצול

 טנדראעגנײא ױא םאװ הרכזה־רעיורט רעד ףיוא .רעמאק־רעקרעװ

 עלא ןעמונעגלײטנא ןבאה לאשראמ ןופ המשנ רעד ראפ ןראװעג

 ן פ ןאמלים היב ט ברה רייא •טכאמ רעקיטרא רעד ןופ רעײטשראפ

 ןום רעײטשראפ ןוא עצינכשזעיפ ןופ ןאמליס בקעי ברה ןוא קינלעימכ

 .הליהק רעשידײ רעד

 (132 רעמונ ,1935 ינױ רעט־10 ,״טנעמאמ רעד״)



 לטעטש שידײ א ןופ תוגאד

 טבעל גנורעקלעםאב רעשידײ רעקיטראד רעד ןוס טםלעה א טעמכ

 ירעםרעד עקידתונכש יד ןיא זגעג ףיואךפיוק ןדײ .טכוצדגעג ןוס

 ךאנרעד ײז ןפיוקראפ ןוא ןכאװ עכעלטע ןוס ךשמב ײז ןרעטים

 /גראפסקע ףי א זײװלײט ,ןלי פ ןופ מעטש עסיורג יד ןיא זײװלײט

 קינלעימכ ןופ טראפםקע־זנעג רעד טםערטאב ןאזעס ןײא ןום ךשמב

 רעקינלעימכ רעד ןופ גנוטכירגײא יד .קיטש ןאילימ ןבלאה א ךרעב

 ןעגנוגנידאב עראטינאם יד ןוא עוױטימירפ א רעײז זיא טכוצ־זנעג

 טאה טכאמ עלאנומאק יד .ענעביוהעג ןײק טשינ ןענעז לטעמש םעגיא

 'לעפאב רעטריםערעטניאראס רעד ןום ןעגנודנעװ יד ןפראװעגפא רדםכ

 .גנומענרעטגוא עקיטראגגי־א יד ןריזינרעדאמ ריא ןםלעה וצ גנורעק

 ןבעגוצםיורא םיצולפ ןענאטשראפ טכאמ עבלעז יד טאה רעבא ראםרעד

 ד ןוא ןטאבראפ טכוצ־זנעג יד טרעװ אםוג לטעטש ןיא זא ,הריזג א

 רעטרעדנוה ראם .טאטש רעד רעטניה טײװ ןרעװ ןגארטעגרעבירא זומ

 ןלאז ןענאװ ןוס םעראװ ,עפארטםאטאק א סע טײדאב םעילימאפ עמערא

 ו ןעגנוטכירנײא ענרעדאמ עײנ ןעיובוצפיוא ןעלטימ ןעמענ לאמאטימ ײז

 טשיג .טאטש ןוס רעטםײמרעגריב םעד ןא טשינ רעבא מײג סאד

 דאפ וצ טעטימאק* ןים םעזערפ רעד קימײצכײלג רע זיא טסיזמ א

 ...״מאטש יד ןשיליופ

 םעיצאזינאגרא־םפליה עשידײ עלארטנעצ עשראװ ןיא ןאראם ןענ ז סע

 ףליה וצ ןעמוק טעטכילפראפ ןענײז עכלעװ ,םעיצוטיטסניא־טידערק ןוא

 א ןגײלוצנײרא יאדכ זיא סע ביוא .״םרעשאפ״־זנעג רעקינלעימכ יד

 יװ רענעלפ ןטעבראוצםיוא ידכ ,טלעג ןוא עיגרעגע ,טעברא עגגעמ

 יאדװא ןאד זיא ,תוםנרפ עװיטקודארפ עײג ןדײ ײב ןריפוצגײרא יוזא

 ןראי טאה םאװ ,לטעטש שידײ ץגאג א ןברוח ןום ןעװעטארוצפא יאדכ

 .טעברא רעכעלרע ןוא רערעװש ןופ הנױח ןגיוצעג גגאל

 ןעמ טאה .טאר־טאטש םוצ ןלאװ בורקב ראם ןעמוק קיגלעימכ ןיא

 טגײלעגקעװא ןוא לטעטש ןום םיתב־ילעב טרעדנוה עכעלטע ןדאלעגנ א

 סעיצאגעלעד עשיליופ ןעמוקעג רימ וצ ןעגײז׳ס* : השרד אזא ײז ראפ

 יד טלאה ךיא תױה .ןלאװ־טאר־טאטש יד עגונב ןעגנורעדאפ טימ

 טנאקאב ךײא ןעמוקעג ךיא ןיב ׳עטכערעג א ראפ גנורעדאם עקיזאד

 .גנולעטש ןײמ ןכאמ

 טגיל קינלעימכ זא .טסוװאב זיא — ןליופ ןיא טגיל קיגלעימכ זא*

 ♦״טסװואב זיא — עניטםעלאפ ןיא טשינ

 ןעגנוטלאװראסטסבלעז יד ךיוא ןזומ ,עשיליופ א זיא גנוריגער יד״

 א ןבעג ײז ןעמ ףראד ,רעניוװגײא עשידײ אד ןעגײז סע .שיליופ ןײז

 ױירד םגטםכעה — ייװצ ,םענײא ,טאר־טאטש ןיא ץנאטנעזערפער

 עשידײ א ןריזינאגרא סאװ ״ערעגולק״ ןופ ןפורג אד ןענײז׳ם״

 א ןבאה טנעקעג ןטלאװ ײז ,אי .אד זיא ץעזעג א ,םיװעג .עטסיל

 ־טכע יד ןריזינאגרא ךיז טעװ טסלאמעד רעבא ,וליפא טײהרעמ עשידײ

 ,םארק עשידײ א ןיא םעגײק קידגזאלגײרא טשיג ,גנורעקלעםאב עשילופ

 ןיא ,טצרא רעדא טאקאװדא ןשידײ א וצ ״דכאלמ־לעב ןשידײ א וצ

 לײװ ,ןדנעװ וצ טשיג ךיז רימ וצ עטיב ןשיגעעשעג עכלעזא ןופ לאפ

 .קיטכיר ראפ טלאה׳כ

 ןײק קיגלעימכ ןיא אטשיג .םיניגע עראטינאם יד ןגעװ — טציא ן א״

 ־תיב ןײא ןײק ,ײרעקעב ןײא ןײק ,עקטאי ןײא ןײק לבלעװעג ןײא

 יןעגנוגנידאב עראטינאם יד ןכערפשטנא לאז םאװ ,(״לביטש״) שרדמ

 טעװ סאד •גנדגעדרא רעקירעהעג א וצ ןרעװ טריפרעד זומ קיגלעימכ

 ...םארגאפ ןעמאנ ןטימ ןפורגא ןענעק טשיג ןפוא־םושב ןעמ

 עקידנכערפשטנא ןא .ןסיוטשנעמאזוצ ןײק באה אד טשיג ליװ ךיא״

 .״ןטײרגוצ אד ךײא ראפ ןיוש ןעמ טעװ עטסיל־ןטאדידנאק

 .קיגלעימכ ןיא טדערעג ןעמ טאה יוזא

 ןוס רעטנאקאב רעטוג א זיא ״רענדער״ רעקיזאד רעד : אחרוא־בגא

 ...ןד־יי רעקיטישפ יד

 ןא ןלעטשםיורא ןופ גנורעקלעפאב עשידײ יד ןקערשפא ליװ ןעמ

 עקראטש א מאהעג טארטאטש רעד טלאװ ןאד לײװ ,עטםיל עגעגײא

 גנורעקלעפאב רעד ןעגנױוצפיוא ליװ ןעמ .טפאשרעײטשראפ עשידײ

 ךעמוקראפ טשינ ללכב ןלאװ ןײק לאז םע ידכ ,עטםיל עכעלטײהנײא ןא

 טראד ןיוש טעװ ןעמ .ןלעטשפיונעצ ןײלא ןיוש ןעמ טעװ עטםיל יד

 •״רעײטשראם״ עשידײ ״ײרד םגטםכעה ,ײװצ־םענײא״ ןלעטשנ רא

 ,טאקיאב ,ןטעקיפ — םאזכראהעג ןײז טשינ ןלעװ ןדײ יד ביוא

 .םעיסערפער ״עראטינאם״

 זזאל ךיז ןלאז ןדײ רעקינלעימכ זא ,ןביולג משינ ךיז טליװ׳ם

 א ןלעטשםיורא אי עקאט ״ןפורג ערעגולק״ יד ןלאז .ןריזירארעט

 רענײק וװ ןלאװ עלאגומאק ןגעװ ץעזעג א אד זיא׳ם .עטסיל עשידײ

 ןוא עטסיל עשידײ א ןלעטשוצםיורא טאבראם ןײק ןעניפעג טשיג טעװ

 עכלעװ רעטנוא ןצעזעג ןרעדנע וצ חוכב טשינ זיא קיגלעימכ ןיא רענײק

 .קילבופער רעד ןופ טנעדיזערפ ן ם טפירשרעטג א יד ךיז טגיפעג םע

 ןא רעגריב ןדעי טריטנאראג עכלעװ ,עיצוטיטסנאק א אד זיא םע

 עװיםאפ ןוא עװיטקא םאד ןביולג ןוא טעטילאנאיצאנ ןופ דײשרעטגוא

 וצ טקיטכעראב טשיג זיא קינלעימכ ןיא רענ ק ןוא ,טכער־לאװ

 ןטצעל ןײז טאה סע רעכלעװ ףיוא ,עיצוטיטסנאק יד ״ןריגעראק״

 עשידײ יד ךיז לאז .יקסדוםליפ לאשראמ טגײלעג טםירשרעטנוא

 .ןעגנואארד עטםופ ראפ ךיז ןקערשפא טשינ קינלעימכ ןיא גנורעקלעפאב

 ♦ןעמאזוצ םינודא רעקינלעימכ עלא יװ רעקראטש ןײז זומ ץעזעג םאד

 •ק ♦מ

 (םיובגײלק השמ)

 (79 .מ נ ,1939 לירפא 2 ,״טנײה״)



 עםאק־םידםח־תולימג יד / וײשנמ השמ
 (ביבא־לת)

 םײקמ ןדײ רעקינלעימכ ןבאה דםח־תלימג ןופ הװצמ יד

 דםח־תלימג ןופ גהנמ רעד .םירבא ח״מר לכב ןעװעג

 בור רעד .לטעטש ןיא טלצראװעגנײא ןעװעג זיא

 ־נע ןוא םרעלדנעהנײלק ןוא סרעמערק ,הכאלמ־ילעב ןופ

 יד טימ ןפלאהעג ךיז ןבאה ׳םירחום טימ קידנקיד

 טעמכ טריםנאניפ ןבאה עכלעװ ,םעיצוטיטסניא־דםח־תולימג

 ןופ רעטנעצארפ ןײק קידנעמענ טשינ ,ןעגנומענרעטנוא עלא

 תוםנרפ יד ןיא ןפלאהעג ןדײ ךיז ןבאה יוזא .תואװלה יד

 ײיל עלעיציפא יד ראנ טשינ .קחודב ןזעװעג בורל ןענעז סאװ

 ךיוא .רעײטשײב ןסיורג א טאהעג םעד ןיא ןבאה םעסאק

 ענײלק טימ ןפלאהעג ךיז ןדײ רעקינלעימכ ןבאה ךיז ןשיװצ

 עצרוק ףיוא ,טנאה וצ טנאה ןופ ״דסח־תולימג״ א ,תואולה

 רעקינײװ ןפלאהעג ןבאה ערעכײר־רעמ ,ןענימרעט עגנאל ןוא

 רעקרעװטנאה ןוא ךיז ןשיװצ רעמערק ןוא םירחוס .עכײר

 יד .דסח־תלימג א טימ ןפלאהעג ןרעדנא םעד רענײא ןבאה

 תואובת יד ןפיוקנײא טפראדעג ןבאה סאװ םירחום־האובת

 ךיז ןבאה ,גאט־קראמ ןקידקיטשרענאד ןיא םירעיופ יד ײב

 טנײרפ ײב טגראבעג ןוא טלעג טימ טײרגעג ךאװ עצנאג א

 ־קראמ ןיא אקװד ןבאה רעדיװ םירחוס ערעדנא .עטנאקאב ןוא

 דסח־תולימג א טימ ןפלעה טנאקעג ןוא ןױדפ טאהעג גאט

 .ערעדנא

 ־ײל טריטסיזקע ןבאה ךעלביטש־םידיםח עלא ןיא טעמכ

 רעלדנעהנײלק םײב ,ןײראפ־רעקרעװטנאה םײב ךיוא ,סעסאק

 טעמײלעג ןבאה ךעלביטש־םידיסח יד ןיא .ןײראפ־םירחוס ןוא

 ־תבש ןדעי טאה םאװ ,יאבג רעד בור יפ לע עסאק רעד טימ

 טריםאקנײא ,תונובשח יד טריפעג ״הלדבה״ ךאנ סטכאנוצ

 .תואולה ןבעגעג ןוא סעטאר יד

 טײקיטעט־דסח־תלימג רעוױטקא רעד טא ןופ רעטנעצ ןיא

 ־םידסח־תולימג עקיטנעצארפנא ענײמעגלא יד ןענאטשעג זיא

 .ו״פרת — 1926 ראי ןיא ןראװעג טעדנירגעג זיא םאװ ,עסאק

 ח״מג ןופ עלארטנעצ רעד טימ ןדנובראפ ןזעװעג זיא עםאק יד

 ״טניאשזד״ ןופ ןראװעג טציטשעג זיא עכלעװ ,עשראװ ןיא

 קינלעימכ ןיא עםאק םידםח־תולימג ןופ גנוטלאװראפ

 החמש ,קעראט והיעשי ,ןאמנײל והיעשי ,לרוחב א ס׳לאכאפ לונעמ שראה : סקניל ףיוא םטבער ןופ ןעייטש
 .קיננעשטולפ דוד ,שיפיער סקאמ הארלימ לדנעמ ,שטיװעינגא לסאי ,ןײטשמאב םולש ,ינבאװדעי

 ,לאכאפ לדנעמ שראה ,םורטש לשראה ,יקצינשיװ ןױצנב ,קינראװארב עקלארשי ; סקניל ףיוא םטכער זיפ ןציז
 .ןאמדײרפ לקעי הלאװנירג המלש הנאבטעמאס ריאמ ,רעפעפ לםאי
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 ףיוא ןראװעג טליױועג זיא םאװ גנוטלאװראם עטשרע יד

 עןיידנגלאפ ןום ןעגאטשאב זיא גנולמאזראם־םגגודגירג רעד

 יןענאזרעם

 לצעג ?רעציזראפ — יקםרוגאלאיב יוובש :גנוטלאװראפ

 — קיננעשטולפ עשטיא ;רעציזראם־עציװ — ןאמדירפ

 .רעריסאק — לאכאפ לדנעמ־שריה ;ראטערקעם

 רלאװנירג המלש ;רעציזראפ — דנאבטעמאס ריאמ :טאר

 ;דארלימ לדנעמ ,דלעפנײטש עשוהי ;ראטערקעם —

 •קיגראװארב לארשי ;ןאמדײרפ לקנעי

 לצרעה ;רעצימאפ — ןאמשעל לאיחי :עיסימאק-רידיװער

 — שטיװאקװעל המלש םײח ;ראטערקעם — קינלעגיא

 .דילגטימ

 יד .רעדילגטימ 384 טלײצעג ח״מג יד טאה 1933 ראי ןיא

 רעד ףיוא ,559 ראי ןבלעז ןיא תואולה ענעבעגעגסיורא לאצ

 .סעטאלז 58,635 עמוס

 1933 לירפא 1 ,ח״מג ןופ סנאלאב

 וױטקא

 עםאק ןיא ןמוזמ

 םיװל ײב

 ראטנעװניא

 תואצוה קירוצ

 ה ״ ם ב

 .לז 196.03

 ״ 19.565.50 —

 ״ 14.50 —

 ״ 171.90 —

 •ל1 19.947.93

 װיסאפ

 .לז 11.441.00 — ״טגיאשזד״ בוח

 ״ 3.950.סס — תונודקפ

 ״ 4.556.93 — לאטיפאק־טנורג

 .לז 19.947.93 ה״םב

 ךיז גנואײטשטנא ריא ײב דלאב טאה עםאק דםח־תלימג יד

 ־עקלעפאב רעשידײ רעצנאג רעד ײב יורטוצ םיורג ןבראװרעד

 ןשידײ ןיא ראטקאפ רעקידגריגימאד א ןראװעג ןוא גנור

 זיא רעדילגטימ לאצ יד .קינלעימכ ןיא ןבעל ןשימאנאקע

 ןראפ ,38—39 ןראי יד ןיא זא יוזא ראי וצ ראי ןופ ןסקאװעג

 טימ לאקאל םענעגײא ןא טגאמראפ יז טאה ,גירק ןופ ךורבםױא

 טימ ןפלאהעג ןוא גאט ןדעי טריטמא טאה סאװ ארױב א

 ־לעפאב רעשידײ רעצגאג רעד תואולה עקיטנעצארפנא עסיורג

 .גנורעק

 ־רעראפ ךיז טאה עגאל עשימאנאקע יד ןעװ 1938 ראי ןיא

 טשיג רעמ עםאק־םידםח־חלימג יד זיא ,גאט ןדעי טימ טרעג

 ־ילגטימ עריא ןופ ןטיונ עלא ןעמוקוצכאנ ןעװעג־דנאטשמיא

 גנוטלאװראפ יד .תואװלה רעמ ץלא טגנאלראפ ןבאה םאװ ,רעד

 רעקינלעימכ רעד וצ לעפא ןא טימ טעדנעװעג ןאד ךיז טאה

 ן־יאװעג טקישעגרעביא ןיהא זיא םאװ ,קראי־ױנ ןיא יטײםאס

 יד טלגיפשעגפא ךיז טאה לעפא םעד ןיא .טניאשזד םעד ךרוד

 מאה לטעטש סאד רעכלעװ ןיא עגאל עשימאנאקע עשיגארט

 ןלופ םעד אד ןעגנערב רימ .ןברוח םעד ברע ןענופעג ךיז

 :ףורפיוא ןום טםקעט

 קינלעימכ ןיא עסאק םידסח תולימג

 קראי־ױנ ןיא יטײסאס .בע,ד .קים רעק־׳נלעימכ םו*

 ! רעדירב ןוא רעטסעװש ערעזנוא וצ

 \ טנײרס ערעײט

 רמ ןום םערדא ןפיוא ןאד — 1933 ילוי טײז לאמ עכעלטע ןיוש

 ןופ םערדא ןפיוא ןיוש 1936 ראורבעפ ןיא ןוא םקנארב ןיא רעלדא .י

 ראפ עציטש ךאנ ךײא וצ ןדנאװעג ךיז רימ ןבאה — יטײסאס רעײא

 ןײק ךײא ןופ טנײה זיב ןוא קינלעימכ ןיא עסאק־םידסח־תולימג רעד

 .רעדירב ןוא רעטםעװש היא טנעז יצ .ןטלאהרעד טשינ רעפטנע םוש

 עטזאלראפ ערעײא ןופ לרוג ןעמאזיורג םוצ שיטאפא ןוא קיטליגכײלג

 ןײא ןטלאה עםאק־ח״ג רעד קגאד א ראנ עכלעװ ׳טגײרפ ןוא םיבורק

 גנולפײװצראפ ןופ טנורגפא ןיא פארא טשינ ןלאפ ןוא ץנעטסיזקע רעײז

 םעד ןיא טשיג ןענעק ־ןוא טשיג ןליװ רימ ,ןײני ? עיסערפעד ןוא

 ןוא טיונ רעד ףיוא ןריגאער רעצרעה עראבליפ ערעײא :ןביולג

 .עטנעאנ םײה רעטלא רעײא ןיא ־עטזאלעגרעביא ערעײא ןופ טײקמערא

 ףיוא עמוס עםיװעג א בוט־םױ ןדעי ףיוא טעמכ טקיש ריא ,טקאפ א

 ראפ רעדא ,תוצמ ףיוא חםפ ראפ יצ .עמערא ראפ ןעגנוציטשרעטגוא

 תמא ןא זיא םאד יןטקודארפ ערעדנא ןוא לפאטראק ףיוא ,תוכום

 ןוא רעטסעװש ערעײא רעבא .ףליה עשיפארטנאליפ ןוא עראטינאמוה

 — קינײװ ריא טפלעה עטציטשרעטנוא רעדנוזאב עקיזאד יד רעדירב

 ץא .בוט־םױ ףיוא לפאטראק רעדא תוצמ וצ ךאג יקאט ךיז ןפיוק ײז

 ךאנ טײל עמערא עקיזאד יד ןוט ןלאז סאװ יעבא ,עקירביא ןלאפ ליפ

 ! ? ןרעגנוה ץא ןעלטעב רעטײװ ,בוט־םױ

 יז טמ קאב ,עסאק־ח״ג רעד ןיא ראלאד 3סס עקיזאד יד טקיש ריא ןעװ

 יד טלאװ ראלאד 6סס יד ראפ ןוא ראלאד 3סס עטײװצ ״טניאשזד״ ןופ

 ערעײז ןופ ענעסיוטשעגסיורא ןוא עטריסאלקעד עבלעז יד עסאק

 ןטידערק עקינימרעטגנאל ,ערעםערג טלײטרעד ,סעיציזאפ עשימאנאקע

 ענעדישראפ ןכוז וצ טקערעגנא ײז ןטלאװ עכלעװ ,טגעצארפ ןא ןצנאגניא

 גױטקודארפ ןראװעג ײנספיוא ןטלאװ ןיא טעגזיב ןוא ןעגגוקיטפעשאב

 יזעמום יד זא ,רעטנוא ןכײרטש רימ םאװ ,קיטכיװ ז א םאד ךיוא ןוא

 ןא ׳תמיקךרק א ןײז ןלעװ ,עסאק־ה״ג רעד ןקיש טעװ ריא עכלעװ

 .טאטש רעצנאג רעד ראפ דנאפ רעקיבײא

 יםוטנדײ ןשיליופ ןראפ םעםאק־ח״ג יד ןופ טײקכעלצונ עסיורג יד

 ךײא זיא ,רימ ןביולג ,רעטלאלטימ ןקיטײצײנ ןקיטנײה ןיא ךאנ לעיצעפס

 רעדיװ טײקיטעט יד .וױרב עטאוױרפ ןוא עסערפ רעד ןופ טנאקאב טוג

 טימ ןיוש ךײא רימ ןבאה ,טאטש־םײה רעײא ןיא עםאק־ח״ג רעד ןופ

 ןענעקאב םוצ רעדיװ ךײא רימ ןקיש ךאד .טלעטשעגראפ קירוצ ראי \

 א ,טכיראב ןכעלרעי א ,ןרעפיצ עדנגאז ליפ רעבא ענעקורט יד ןופ

 יד ןיא רעמענ־טידערק ןום עטםיל א ,טאנאמ ןטצעל ןופ טכיראבעסאק

 .ןלאירעטאמ ערעדנא ןוא ןטאנאמ 6 עטצעל

 רערעװש טםרעסיוא רעד בילוצ ,וצרעד ךאג טנײה !טנײרפ עביל

 טאטלוזער א זיא סאװ ,גנורעקלעפאב רעשידײ רעקינלעימכ רעד ןופ עגאל

 ־הקלאפ עשידײ יד יבגל קיטילאפ־עיצאנימרעטםקע רענײמעגלא רעד ןופ

 ערעםערג ןיא רעירפ יװ רעמ ךאנ עסאק־ח״ג רעזנוא ךיז טקיטיונ ךםאמ

 .ןטידערק ךאנ ןעגנודנעװ־ןסאמ יד ןעמוקנגעקטנא ןענעק וצ ןלאטיפאק

 טאקיאב ןופ קידנעדײל ,טנײה ןעמוק םירחוס עטריאוטיס טוג לאמא

 כנײרם ןוא םיבורק ערעײא רעקילדנעצ .עםאק־ח״ג רעד ןיא ןטעקיפ ןוא

 .ןםלעה דלאב ײז ןלאז רימ זא ,ןטעב ןוא עסאק רעזנוא ןרעגאלאב
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 טשיגראג ײז ראפ ןעלטימ־טלעג ענײלק יד טימ העבא ןענעק רימ

 .גגאל ןכאװ טרעױד עײר רעײז טמוק סע זיב ןוא ןוט

 עגאל רערעװש רעד טא ןופ ןײגוצסיורא גנונעפאה עקיצנײא יעזנוא

 יד ןקערטש ןסאמ עשידײ רעקינלעימכ יד .ךײא וצ ראנ רימ ןבאה

 ןטפאשנאמסדנאל עשיליופ עלא :ןגערפ ןוא ףליה ךאנ ךײא וצ טנעה

 ״לעימכ יד לאז סאװראפ ,טעטש־םײה ערעײז ןיא סעסאק־ח״ג יד ןציטש

 ! ? םאנסיוא ןא ןײז יטײסאס רעקינ

 ערעײא ליפ עסאק רעזנוא טכוזאב ןיוש ןבאה ןראי עטצעל יד ןיא

 ןאמרעה .רמ ♦רמ יװ ,טסעג ןוא םיבורק עבושח ערעזנוא ,טנײרפ

 ריאמ ,(ראלאד 5 ענײז יאפ םיא קנאד א) גרובסטיפ ןופ יקצילראג

 ןופ םולבדלאג שיבײל ןוא יקצערוקס עקצראה ׳אגאקישמ ןופ ןאמלעפ

 טײקיטעט ריא טימ טגעקאב ךיז ןבאה עכלעװ ׳ערעדנא ליפ ןוא קראי־ױנ

 סאװ ,ףליה רעטוג יעך ראפ גנונעקרענא קידנקירדסיוא ,ןעגנוטסײל ןוא

 ןלאז .רעײג־ספראד ןוא רעקרעװטנאה העלדנעה עמערא יד ןבעג רימ

 עסאק רעזנוא סאװ ,גראז ןוא עביל רעד ןגעװ ןבעגרעביא ךײא ײז

 ןדעי ןעמוקגגעקטנא םײב ןשינעלגנאר ערעזדנוא ןגעװ ךיוא ןוא טסינעג

 .גנאלראס ןײז

 ו טנײרפ עביל ןוא רעדורב ןוא רעטסעװש ערעײט אזלא

 רערעװש־לרוג רעקיטנײה רעד ן־א לאמאכאנ ךײא וצ ךיז ןדבעװ רימ

 :לעפא ןםײה א טימ םוטנדײ ןשילײופ ןראפ טײצ

 ־רעדינ טזאלעגרעביא טאה ריא וװ ,םײה רעטלא רעײא ןיא טקנעדעג

 ,ןבעל רעײרפ העסעב א ךאנ עדנקנעב ןוא עטגאלפעג ,ענעגאלשעג

 ! טנײרפ ןוא םיבורק ,רעטסעװש ,רעדורב

 עסאק־ח״מג רעד וצ האװלה א ןגעװ סעטיב ליפ ןופ עגײא

 עסאק־ח״ג רעד ו* גנואיצאב עקיטליגכײלג טציא זיב רעײא טרידעװער

 םיבורק ערעײא ןוס ראפשנא רעקיצגײא רעד זיא עכלעװ ,קינלעימכ ן א

 רעד ראפ עיצקא־ןײפמאק ערעםערג א ךרודא טריפ ,טיונ רעײז ןיא

 רעסצעל רעזגוא ןיא גגושיוטםגא ןײק טשיג טגנערב !עסאק־ח״ג

 !ךײא וצ גנונעפאה

 רעחגוא טעװ ,רעטםעװש ןוא רעדירב ערעײט ,ריא זא ,ןביולג ןפיט ןיא

 ןמראװ גגאל ספאשקגעב סיורג ןיא זדגוא ןזאל טשיג ןוא ןרעהרעד ףור

 ךײא ןשטגוװ ןוא סיוראס ךעלצרעה ךײא רימ ןקנאד ,ףליה רעײא ףיוא

 !קילג ןוא גלאפרעד ,טנוזעג

 :גגוטלאװראפ יד — סורג ןוא ץרא־ךרד טימ

 ; דגאבטעמאס ריאמ ׳: סעזערפ־עצױו ; רעפעפפ ףסױ : סעזערפ

 לדגעמ שרעה :רעריםאק ;דלאװױרג המלש :ראטערקעס

 ,שיסיער ריאמ הארלימ לדגעמ : רעדילגט־מ־סגנוטלאװראפ .לאכאפ

 .ןאמדירפ לקנאי ,םארטש לשרעה

 ־ח״ג רעקיגלעימכ רעד ןופ רעדילגטימ־סגגוטלאװראס יד ןופ עטסיל

 ״עסאק

 ; דנאבטעמאס ריאמ : סעזערפ־עציװ ; רעפעפפ ףסױ : סעזערפ

 לדנעמ שרעה :רעריםאק ;דלאװגירג המלש :ראמערקעס

 .לאכאפ

 היעש ,ענבאװדעי החמש ,םורטש לשראה :רעדילגטימ

 ,ןײטשמאב םולש ,קיגראװארב לארשי ,ןאמדײרם לקגאי ,קעראמ

 .שיפיער סקאמ הארלימ לדנמ

 ־ערקעס ;יקצינשיװ ןױצ־ןב :סעזערפ — עיםימאק־רידיװער

 דוד :רעטלאכוג .שטיװעיגגא לסאי ,ןאמײל היעשי :ראט

 .קיגנעשטולפ

 .קיגנעשטולפ עשטיא : עםאק־ח״ג רעד ןופ רעדנירג

 .קינלעימכ ןיא עסאק־ח״ג רעד ןופ לפמעטש

 ־ױג ןיא ״טניאשזד״ ןופ גנולײטפא־ןטפאשנאמסדנאל יד

 עסאק רעקינלעימכ רעד ןופ לעפא ןקיזאד םוצ טאה קראי

 .1938 יגױ ןט־2 ןופ טריטאד וױרב ןקידנגלאז טגײלעגײב

 ןאמרעשט ,ץגימ .מ רמ

 ףילער רעקינלעימכ רעטקיגײראפ

 .י.נ סקנארב .װע לאװרעטניא 1039

 ! ץנימ טנײרפ רערעײט

 ןבעגעגרעביא זנוא טאה ,גרובנעםקול .ש רמ ,רעײטשראפ רעזנוא

 ריא ןכלעװ ,םערעטגיא םעד ןגעװ ןוא ךײא טימ ךערפשעג ןײז ןגעװ

 .םאםש־םײה רעטלא רעײא ןיא טעברא־ספליה רעך ראפ ןזיװעגסיורא טאה

 ןיא עסאק־ח״ג רעד ןופ ףורפיוא ןא רעביא דנגײלײב ךײא ןקיש ר־מ

 ןבאה עכלעװ ,ןענאזרעפ יד ןוס המישר עױנעג א ךיוא יװ קינלעימכ

 .סנאאל ןעמוקאב

 עלא טימ ןא טריפ רעכלעװ ,עשראװ ןיא םיפא ״סגיאשזד״ רעד

 ןיא עסאק־ח״ג יד זא ,טימ ךיוא זגוא טלײט ,ןליופ ןיא סעסאק־ח״ג

 .טעברא עכעלצונ ןוא עטוג רעײז א טוט קינלעימכ

 סאה עסאק־ח״ג רעד ןוס לאסיפאק״טעברא רעד

 ״לז 24.061.סס ןסארטאב .י 1938 ראורבעס ןט־1 םעד ףיוא

 .לז 10^15.00 טריטסעװגיא ״טניאשזד, רעד טאה עמום רעד ןיא

 .לז 7.448.סס זיא לאטיסאק רענעגײא רעײז ןוא

 ,1938 ראורבעס ןמ־1 םעד זיב ראי 1937 לירפא ןם־1 ןופ ךשמ ןיא
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 םנאאל 500 ןבעגעגםיורא עסאק־ח״ג יד טאה /ןטאגאמ 1ס ראם טסײה סאד

 .לז 51.426.סס ןום עמוס א ףיוא

 ןעגנולעג זיא עסאק־ח״ג רעד ןופ טײקיטעט רעטוג רעײז רעד קגאד א

 לאטיפאק רעד .גנאגרעטגוא ןופ ןעװעטאר וצ ןצגעטםיזקע עשידײ ליפ

 יעדנעםקאװ רעד טימ ךײלגראפ ןיא ןײלק וצ רעבא זיא עסאק רעד ןופ

 רעד ןופ לאטיפאק םעד ןרעסערגראפ םאד .טיונ גאט וצ גאט ןופ טראד

 ייײ׳ /י־י^>י*>4/״ / -

 ^ >ײ 5י< י*•

 * ־־־

 % עסאק רעד ןופ ןסאנעג ןבאה ןדײ־טשיג ךיוא

 .האולה א טמוקאב לורק װאלסידאלװ

 .ףליה עטסקיטכיװ ןוא עטסערג יד טנעמאמ ןקיטציא ןיא זיא עסאק

 .טאטש־םײה רעטלא רעײא ראפ ןבעג טנעק ריא עכלעװ

 ריא עכלעװ ,עמוס יד ןעלפאד וצ טײרג ןענעז ,טײז רעזנוא ןוס ,רימ

 ןטעברא עװיטקורטסנאק ערעדנא רעדא עסאק־ח״ג רעד ראפ ןעלמאז טעװ

 .קינלעימכ ןיא

 ףורפיוא ןא טקישעגוצ ףױא זנוא טאה קינלעימכ ןיא עסאק־ח״ג יד

 זנ־א ןזײװ ײז ןוא ,עדאנאק ,אטנאראט ןיא טפאשנאמסדנאל רעד ראם

 ״אטנאראט ,״.םאס דיא רעקינלעימכ ױרבעה״ ןופ םערדא םעד ןא

 .עדאנאק

 ביוא סערדא רעײז ןבעג זנוא טלאז ריא ןעװ ,ןעקנאד ךײא ןלעװ רימ

 .ןכלעזא טאה ריא

 ןעמאזוצ ידכ ,סיסא רעזנוא ןיא ןעמוק וצ רעבירעד ךײא ןטעב רימ

 יעסלא רעײא ראס ףליה ןופ טײקכעלגעמ רעד ןגעװ ןטאראב וצ ךיז

 .טאטש־םײה

 .ןבײלבראפ ןוא ףעלגעמ יװ לענש יוזא ןעז וצ ךײא ןטראװרע רימ

 גנוטכא טימ

 עיזיװיד טפאשנאמסדנאל ראטערקעס ,ביורטניױו .ח

 טעז םע יװ ,זיא ףליה יד ןוא םיורג ןעװעג זיא טיוב יד

 ןופ װירב ןטײװצ א ןיא פוראװ .ןעמוקעג ךיג יוזא טשינ ,סיוא

 ־לעימכ יד רעדיװ טרעװ 1939 ראורבעפ ןט־8 ןופ ״טגיאשזד״

 טעד ןיא .ןפלעה וצ ןפורעג קראי־ױנ ןיא יטײםאם רעקיג

 * רימ ןענעײל וױרב

 ןאמרעשט ׳ץנימ .מ רמ

 ףילער רעקינלעימכ רעטקינײראפ

 .קראיױנ ,ױנעװע לאװרעטניא 1039

 :ץנימ טנײרפ רערעײט

 רעד ןופ ליפא ןקידנםײר־ץראה א ןטלאהרעד רעדיװ טנײה ןבאה רימ

 טקישעגרעביא זדנוא זיא רעכלעװ קינלעימכ ןיא גנורעקלעפאב רעשידײ

 ןוס עטיב רעקיצראה א טימ עפארײא ןופ םיפא רעזדנוא ןופ ןראװעג

 ןוא ךײא טימ ןקידנעטשראפ וצ ןעימאב ךיז ןלאז רימ זא ,טײז רעײז

 ןגײא רעײא ןעװעטאר וצ ןעלטימ ןוא ןגעװ ןעמאזוצ ךײא טימ ןעניפעג

 .ןבעל רעײז ןוס טנעמאמ ןשיטירק ןקיטציא םעד ןיא טולב ןוא שײלפ

 ךײלג ךײא רימ ןטעב ,ןטנאמרעדנביוא םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא

 ואפעלעט ןסיוא זדנוא ןפורפא ,װירב ןקיזאד םעד ןופ ןטלאהרעד ןכאנ

 רעײא ןופ שרעדנא רעצימע רעדא ריא ןעװ ןםיװ זדנ־א ןזאל ןוא

 .םיסא ןיא זדנוא וצ ןעמוקפיורא ןעק עיסימאק־ףילער

 .רימ ןבײלבראפ ,געמ עטסטנעאנ יד ןיא ךײא ןופ ןרעה וצ קידנראה

 ,ןםורג עכעלטנײרפ טימ

 עיסימאק ןאשױבירטסיד טניאשזד טנעמאטראפעד טפאשנאמסדנאל

 ראטערקעם־װיטוקעזקע ,יקסװאמליג הימחנ



 ןזײרק עשיטאמןזרד ערעזדנוא / טםילדלאג לטאמ
 (ביבא־לת)

 טנידעג לכ םדוק טאה קינלעימכ ןיא ןליפש־רעטאעט סאד

 ־טפאשלעזעג ענעדישראפ ראפ ןעלטימ־טלעג ןפאש וצ ףױא

 ־עטשראפ יד סאװ הסנכה יד .ןקעװצ עלערוטלוק ןוא עכעל

 ףיוא ןעגנאגעג ךעלמענ זיא טכארבעגנײרא ןבאה ןעגנול

 עמערא ראפ ,ןקעטאילביב יד ראפ רעכיב עײנ ןפיוקוצנײא

 ראפ םעינאלאק־רעמוז ףיוא ,תונרק עשיטםינױצ ,רעדגיק־לוש

 .״ץוש־רעדניק״

 ןראװעג ןפאשעג זיא זײרק רעשיטאמארד רעטשרע רעד

 ןעװעג זיא רע .ןאמײנ עשטיא ןופ וױטאיציניא רעד ףיוא

 ביל ,ןטײקיאעפ עשיטאמארד טימ ןעקנאשאב ןוא טבאגאב

 טאה רע סאװ דאז עטשרע יד .שפנבו בלב רעטאעט טאהעג

 ײב .״אבכוכ־רב״ ןעװעג זיא 1917 ראי ןיא טריםישזערנײא

 ןאמײנ עלעשטיא טאה גנוריפפיוא־רעטאעט רעטשרע רעד

 ־עגםיורא םעפע זיא׳ס ןענאװ זיב טעבראעג רעטיב ןוא רעװש

 •זלאר־ןעיורפ יד ןליפש לאז׳ם רעװ ןעװעג טשינ זיא׳ם .ןעמוק

 ןםײרוצנײא ךיז טאהעג ארומ ןבאה דעלדײמ רעקינלעימכ יד

 רעטשרע רעד וצ רעבירעד טאה׳מ .ןרעטלע עמורפ יד טימ

 ,עלעמולב) קםוב ןופ לדײמ א טגנערבעגפארא גנולעטשראפ

 עטײװצ א •הניד ןופ לאר יד ןליפש וצ ׳(עקניזוק סנאמליס לבײל

 זיא׳ס ןענאװ זיב ,ןעמױטסאק — ןעװעג זיא טײקירעװש

 ןשיליופ ןופ ןעמױטםאק לסיבא ןגראבוצםיוא ןעגנולעג

 ןראװעג טליפשעג זיא ״אבכוכ רב״ .ץלעק ןיא רעטאעט

 לאר יד .לאז־רעשעלרעײפ ןטקאפעג־לופ א ײב לאמ עכעלטע

 :פופאפ ? ןאמטוג יכדרמ :טליפשעג טאה אבכוכ־רב ןופ

 לדוד :םינהוכ *ןאמײנ עשטיא :רזעילא :לבא שיבײל

 ןבאה רעטעפש ראי עכעלטע .ןאמטוג עשוהי ןוא ם׳כאנעה

 טליפשעג ןוא טרזחעגרעביא ןעגנולעטשראפ ענעדישראפ ךיז

 •ןראטאמא ענעםקאװעגרעטנוא ײנ ךרוד ןראװעג

 ןענעז ,״םילשורי ןברוח״ גנולעטשראפ רעטיױוצ רעד וצ

 הנח ,עטשרע יד .ךעלדײמ רעקיגלעימכ עכעלטע ןעװעג ןיוש

 עשירעליפשיוש עתמא טימ לדײמ א ,גרעבםגינעק הקבר

 ןשיטאמארד םעד ןופ ״ענאדאמירפ״ יד ןראװעג זיא ןטײקיאעפ

 טימ סנירעגניז עטבאגאב יד ןעמוקעגוצ ןענעז ןאד .זײרק

 ׳לזערד :לאטנעמולב םרעטסעװש יד ןטײקיאעפ עשינעצם

 :ןסעיפ יד ןראװעג טליפשעג ןענעז׳ם .על׳הײח ,לדנײש

 םאד״ .״םכח דימלת רעד״ ,״רוחב הבישי רעד״ ,״תימלוש״

 .װ.א.א ,״לװײט שטנעמ טאג״ ,״הטיחש יד״ ,״דײ עלעטניפ

 ־פיזקע גנאל טשינ טאה ױירק רעשיטאמארד רעטשרע רעד

 ,קיגלעימכ טזאלראפ טאה רעמענלײטנא יד ןופ לײט א .טריט

 עכלעװ ,ןרעטלע עמורפ דצמ תורצ יד בילוצ ךיוא

 .ןטםגרע ןופ רוקמ םעד ןעזעג ןליפש־רעטאעט ןיא ןבאה

 ־רעטאעט יד זיא טנגױ רעד ןופ ןסקאװרעטנוא םעד טימ

 עדעי טעמכ .טפארק רעמ טימ ןראװעג טײנאב טײקיטעט

 צ״פ עקניל יד ײב :לבמאםנא ןא סריא טאהעג טאה ײטראפ
 עמולב ׳ןײש רתםא ,לאטנעמולב ןרעטםעװש ײרד יד —

 עשטוג ,רעקוצרענאק עקלע — ןטםיגױצ יד ײב .עראשזד

 טעמירפ — צ״פ עטכער יד ײב .ןאמדײז עשטהרש ,דלאגנײפ

 עשטלאב ,יקצינלעימכ עביל ׳טראבםײװ דבכוי ,ןירעפלאה

 ־פאט הרש הנח ,ןיטסיטרא עקיאעפ יד ןוא יקסװאשראװ

 .שטיװאל

 .ןכוזאב זײװנםאמ ןעגנולעטשראפ עלא טגעלפ םלוע רעד

 זדנוא ײב םינפא טאה ללכב רעטאעט ןשידײ םוצ עביל יד

 ןעװ ,ןטײצ עקידרעירפ יד ןופ טלצראװעג ךאנ לטעטש ןיא

 ןעז םירופ ןעמוק ןעמ טגעלפ טנגעגמוא רעקימורא רעד ןופ

 ןבאה סאװ ,״םעקאיװאקארק״ יד ןוא ליפש ״ףסױ תריכמ״ םעד

 .הביבם רעצנאג רעד ןיא טמשעג

 רענעי ןיא זיא רעטאעט־ןראטאמא םעד ןוס םײחה־חור רעד

 .ןאמײנ עשטיא ןעװעג טײצ

 רעד טימ טראפעג ןעגנאגעג זיא גנאזעג וצ טפאשביל ןײז

 טגעלפ עשטיא יװ ךיז ןאמרעד ךיא .רעטאעט םוצ עביל
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 1927 ראיןיאץלעקןיא גנולעטשראפ א ןבעג ןכאנ ןױצ־ילעופ עקניל ײב עיצקעס עשיטאמארד יד
 סקאמ ,ןאמ־ואלק־לאטנעמולב לדנײש ,ןאמראלק והילא ,יקצינלעימכ עביל : סטכער ןופ קידנציז עײר עטשרע

 .לאטנעמולב רתסא ,יקצערוקס לאױ ,שיפיער
 ,קאװעיפש קחצי ׳יקצילראג ־ןערײב ,קינראװארב ףלאװ לאומש ,גנילרעפש פעזיױ השמ :קידנעײטש עײר עטײװצ
 .גרעברעבליז עשט׳מהרבא ,קאװעיבש יכדרמ ,לאטנעמולב הנח ,קאתעטםאפ ףלאװ־שרעה ,קינשטעיװש םהרבא

 טימ דיא ראנ יװ ןוא ןוגינ א סעפע ןעמורברעטנוא קידנעטש

 טאה ,לטײלק ןײז ןיא ןעמוקנא ןגעלפ םולבנעזאר דוד ׳ח ןײמ

 ־עגרעטנוא ןבאה רימ .רעקראטש ןעמורב ןביוהעגנא עשטיא

 זא ,טמעראװרעד יוזא עלעשטיא דיז טאה ןאד ,ןוגינ םעד טפאכ

 רעטומ ןײז ראנ יװ .ןלעטשפא רדםכ ךיז ןגעלפ רעײגכרוד

 טוט םע םאװ רעטצנעפ ןכרוד ןעעזרעד טגעלפ םירמ־עלײב

 ןוא גנוניוװ רעד ןופ ןעמוקעגרעטנורא ךײלג יז זיא ,ךיז

 .הריד רעד ןיא ץיג ןוא םארק יד ןזאלראפ ןלאז רימ זא ןטעבעג

 טעפש זיב יוזא — ןעגנוזעצ ײנספיוא ךיז רימ ןבאה ןטראד

 .טכאנ רעד ןיא

 — טנאה עטכער םעלעשטיא ןענאמרעד ךיוא ךיא ליװ אד

 ־נאק רעטםוװאב טנײה) ןאמדירפ ןמלק רעלדיפ ןקיאעפ םעד

 ןטעבראנעמאזוצ טגעלפ רע .(ןילקורב ןיא רעטסײמ־טרעצ

 ־אעט ןריטעפערנײא םײב ןעגנולעטשראפ־רעטאעט עלא ײב

 טרעביוצאב טאה ןאמדירפ ןמלק .ןטרעצנאק ןוא רעדיל רעט

 יד ףיוא ךיוא דײרפ טכארבעגנײרא ןוא עלעדיפ ןײז טימ

 •רעלעב עכעלטפאשלעזעג

 ראי ןיא עשראװ ןופ שיפיער סקאמ ץפ ןעמוקנא ןטימ

 ־ראפ ערעטםנרע ןריטעפערנײא ןביוהעגנא ןעמ טאה ,1921

 זײרק ןשיטאמארד ןטימ טריםישזער טאה שיפיער .ןעגנולעטש

 ־טעװ א ןביוהעגנא ךיז טאה ךײלג ןוא צ״פ עקניל יד ןופ

 יד .ןטײװצ ןטימ זײרק ןשיטאמארד ןײא ןשיװצ טסעמראפ

 עכלעזא ןופ גנוריפפיוא יד טגאזעגנא ןבאה טאטש ןיא ןשיפא

 ,״רעקיכלימ רעד היבוט״ ,״ןטײק ןיא רובג״ יװ ןעגנולעטשראפ

 ץא גאט״ ,״רעטאפ רעד״ ,״המקנ ןופ טאג״ ,״תרפא עלערימ״

 עטשרע ןײז םלא טאה שיפיער .״אטסאקא לאירוא״ ,״טכאנ

 לראטש ןוא ״קוביד״ םעד טריסישזערנײא גנולעטשראפ

 םירג ,םעיצאראקעד יד ,ישזער יד .ןעמונעגסיוא טימרעד

 ןעװעג זיא ,גנוריפסיוא ענײש יד סרעדנוזאב ןוא קיזומ ןוא

 .ליפש־ןראטאמא ןרעסעב א ןופ גאזנא ןא

 רתלא :ןבאה ןלאר ערעײז ןיא ךיז טנכײצעגםיוא לעיצעפס

 ;ןושמש ׳ר ,ארתאד ארמ סלא ךיוא ןוא ,ןנח סלא ןאמסקילג

 סלא לאטנעמולב ליזערד ,קידצ רעלאפארימ רעד שיפיער

 הרש לאטנעמולב לדנײש ,עבאב יד לאטנעמולב עלהײח ״דאל

 ־מהרבא ,רעלאפארימ םײב יאבג יקצערוקם לאױ ,םיבוט תב

 רעדנעס קינשטעיװש םהרבא ,חלושמ רעד גרעברעבליז עשט

 .װ.א.א רעצינירב

 שיפיער סקאמ ןופ ישזער רעד ןיא גנוריפפיוא־״קוביד״ יד

 רעד .טנגעג רעצנאג רעד ןיא ןעװעג םש הנוק ךיז טאה

 יד ןיא ךיוא ןליפש וצ ןראװעג ןדאלעגנײא זיא לבמאסנא

 .ךעלטעטש עקידתונכש

 ןטימ טריםישזערנײא טײצ רענעי ןיא טאה גרעבנײװ עטג

 יד .״בנג עקטאמ״ :צ״פ עטכער יד ןופ ץירק ןשיטאמארד
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 גלאפרעד סיורג טימ ןראװעג טליפשעג זיא גנולעטשראפ

 .הביבם רעקימורא רעד ןיא דיוא

 סקאמ ןוא ןאמײנ עשטיא ןשיװצ ןראסישזערה תאנק יד

 ־אמארד ןקניל ןטימ טאה שיפיער תעב .ןגיטשעג זיא שיפיער

 רעטעפש ןוא ״עטאנאס רעצײרק״ טריסישזער זײרק ןשיט

 ־צ״פ־עטכער ןטימ ןאמײנ עשטיא טאה ,״ןטײק ןיא רוביג״

 -״רעקיכלימ רעד היבוט״ ,״תרפא עלערימ״ טריםישזער זײרק

 לאז־רעטאעט םעד קידנפאכראפ •״עדנאש ,עביל ,טלעג״

 ״אטםאקא לאירוא״ ןריפוצפיוא ןעװעג חילצמ עשטיא טאה

 טשינוצ ,לאירוא ןופ לאר רעד ןיא ןזיװאב טסבלעז ךיז ןוא

 לאירוא״ ןריפוצפיוא זײרק ןקגיל ןופ ןאלפ םעד קידנכאמ

 .״אטסאקא

 ,אטסאקא לאירוא ןופ לאר יד טליפשעג טאה ןײלא ןאמײנ

 דוד — אװלים־עד ־ ןירעפלאה טעמירפ — רעטומ ןײז רתסא

 ןײז ;טסילדלאג לטאמ — ןטארטםרעדנאװ השנמ ;םולבנזאר

 עטנ — יאחױ־רב ;שטיװאלפאט •ש .ח — תידוהי רעטכאט

 — אביקע ׳ר ;טראבםײװ לשרעה — םאטנאם עד •,גרעבנײװ

 ןוא ןאמריב לרעב — לאױ ןוא ןבואר ;קיטשנעװעל לאיהי

 .ןאמפיוק .א .י

 טריזינאגרא טאה רעכלעװ רעגאיפ רעד ןעװעג זיא ןאמײנ

 רעשידײ רעד ײב דײרפ־םנבעל טכארבעגנײרא ןוא רעטאעט

 ןיא טנכײצעגםיוא םרעדנוזאב דיז טאה רע .גנורעקלעפאב

 ןוא ןדאפדלאג ,ןעגנולעטשראפ עשיראטסיה ןריסישזערנײא

 יד ןיא ןליפש-רעטאעט טנרעלעג טאה ןאמײנ .ערעדנא

 ענײר ןוא עקראטש א טגאמראפ טאה ,טעטש עםיורג

 טליפשעג ,ןראכ טימ ןריפנא טנעקעג טאה ׳עמיטש־ןאטיראב

 עגאמראפ טאה רע ,רעצנעט רעטוג א ןעװעג דיוא ?יא לדיפ

 רעדנוװ ץיק .רעסישזער־רעטאעט ןטוג א ןופ ןראלאװ עלא

 טקינײאראפ ךיז ןבאה 1923 ראי ןיא ןעװ זא ,רעבירעד טשיג

 ־ראפ יד ,ץיטשניבור רעשדלעפ ןופ װיטאיציניא רעד ףיוא

 ,רעטאעט רעסעב ןליפש וצ ידכ ןזײרק עשיטאמארד עשיאײט

 ־ישזער־טפיוה סלא טלײװעגסיוא ןראװעג ןאמײנ עשטיא זיא

 רע .גרעבנײװ ןוא שיפער ןופ גנומיטשוצ רעד טימ ,רעס

 ־נוא ןא ,ןלאר ןטראם עלא ןיא טםאפעגנײא דיז טאה טסבלעז

 ןיא ראג רעדא ״םילשורי ןברוח״ ןיא והימרי סלא יצ ,דײשרעט

 .אטםאקא לאירוא ןופ לאר רעד

 םאװ ןעגנולעטשראפ ײר א ןרעװ טנאמרעד דיוא ןפראד אד

 ־ינאגרא רעשיטסינױצ רעד ךרוד ןראװעג ןבעגעג ןענעז

 ןעװעג זיא ןליפש רעטאעט ןעװ טײצ רעד ןיא ךאנ .עיצאז

 עשיטסינױצ יד ןבאה ,ןכערבראפ א שממ םלוע ןזעיגילער םײב

 ןעגעז ךיוא .״המקנ ןופ טאג״ ןליפש וצ טגאװעג םעיצאזינאגרא

 ,״רעדלעפ ענירג״ ,״רעביוט רעד״ :ןראװעג טליפשעג ײז ךרוד

 ־עשראם ערעדנא דאנ זיא ,״סחױמ לצרעה״ ,״לארשי עמש״

 ׳ןענול

 .עברעצס רתםא ,דלאגנײפ עשטוג ;ןעמונעג לײטנא ןבאה׳ס

 ,קישטנעדאק עשוהי ,דלאגנײפ לדײ ,רעקוצרעגאק עקלע

 יד טא ןופ בור רעד .ערעדגא דאנ ןוא ןאמײל קודצ

 ,רעקוצרענאק עקלע ךרוד ןראװעג טריסישזער ןענעז ןסעיפ

 םרעדנוזאב ,ןלאר עריא ןיא טנכײצעגםיוא דיז טאה עכלעװ

 •ןלאר־רעטומ ןיא

 טציא)ןײטשניװעל ןנח רעסישזער םעד ןענאמרעד ליװ דיא

 א טימ קינלעימכ ץיק ןעמוקעג זיא רעכלעװ ,(לארשי ןיא

 ןעװעג טסיטרא רעבושח א .1923 ףוס ןיא עפורט־רעטאעט

 ײז ןבאה קינלעימכ ןיא .״עפורט רעגליװ״ רעד ןיא רעטעפש

 ־ניװעל .רעטאעט וצ עביל טימ טנגױ עטפאהבעל א ןפארטעג

 ןטפערק־רעטאעט רעקינלעימכ עטקינײאראפ טימ טאה ץיטש

 .װעיערדנא ןופ ״ענעגנאהעג ד״ יד טשרעוצ טריפעגפיוא

 םלוע־רעטאעט רעקינלעימכ ןופ ןראװעג טרעטסײגאב זיא רע

 .רעליפשיוש־ןראטאמא עשיטאטש יד ןופ רעקיניױו טשיג ןוא

 ־עגסיוא ןוא טײצ עגנאל א טאטש ןיא ןבילבעג ןכב זיא רע

 ״דימש רעד לקנעי״ ,״גנוי-ספראד״ םעד דיוא •דנא .װצ טריפ

 .ןטנװא־עיצאטיצער ײר א ןבעגעג ךיוא ןוא

 ־טסגיק עםיורג ךרוד ןרעװ טכוזאב ךיוא טגעלפ קינלעימכ

 ,װאקרוט רעדירכ ,עפמאל םיראמ ,״עפורט רענליװ״ ־סרעל

 עטםוװאב ײר א ןוא סעפורט עשיניארקוא ןוא עשיליופ ךרוד

 ־רעטאעט עריא טימ טמשעג טאה טאטש יד .ןראטאטיצער

 .רעבאהביל

 ןענעז ,לארשי ץרא ןײק 1924 ראי ןיא ןראפפא ןײמ דאנ

 ריעצה רמושה םײב ןזײרק עשיטאמארד עײנ ןראװעג ןפאשעג

 .ןטםינאיזיװער יד ײב ןוא

 ןיא לאר עםיורג א טליפשעג ןבאה ןזײרק עשיטאמארד יד

 קידנפאשראפ ,קינלעימכ ןיא ןבעל ןלערוטלוק־ךעלטפאשלעזעג

 .גנורעקלעפאב רעשידײ רעצנאג רעד ראפ סונעג ןוא דײרפ



 הליפתה יתב / ירושג .ש .מ
 (םילשורי)

 םיקידצ לצב ופפותםהש ,םידיסח ױה קינלמח ידוהי בור

 .ריבכ חכ קינלמחב װה הלא םידיסח .םיקוחרו םיבורק ,םינוש

 ,םילכור ,םירחוס ,םיתב־ילעב — םיטושפ םידוהי ױה םבור

 ג־פםאתמ ױהש ,תודהיו הרותל קומע שגר םירודח ,םינמוא

 .װליפתה־יתבבו ,שרדמה תיב ,תםנכה־תיבב םינומהב

 קינלמח לש הראפ ױה וללה הליפתה תודסומ .םײדיםחה

 םמױ הליפתו הרות לוק קספנ אלש טעמכ םהבו ,תידוהיה

 .תינחור תולעתהו החמש ׳םײח םיאלמ ױה דימתו ,הלילו

 לכ לע םיחחושמו םידמול ,םיללפתמ םידיסחה ױה םיזיולקב

 םיקידצה לש ״ןורכז״ה ימיב .םלוע לש ומורב םידמועה םינינעה

 הז םלחאב ׳ש״ײ םע רכום־תגוע הליפתה ירחא םילכוא ױה

 םיבשוי ױה תודועם־שלשל תותבש ימיב .בוט־לזמ הזל

 תאלמ תיריל הניגנ .דחא ןחלוש לע דחי רישעו ינע זיולקב

 ושטשט םיבר םיללצ •שפנה תולכ דע תוקויבד תעפוש םיפוסיכ

 זיולקב ןחלושה לע םיבשויה ,ורבחל שיא ןיב םוהתה תא

 ןירוטיפ טג הנתנ וליאכ םידיםחה תדע .דחאל ױהו וגזמתה

 האצמו ,ןישיב־ןיערמו תוגאדה לכמ הקלתסה ,ואולמו םלועל

 ,שודקה חבזמה םוקמב אבה ,לדה ןחלושה לע ,זיולקב טלפמ

 תמלענה אתכלמ־תבש ירחא בצעו םיעוגעגב םבל ןוקצ ךופשל

 רבכ ץוחב .תבשה םױמ דרפהל םיצפח םניא םידיםחה .תכלוהו

 ,לוחה ימי תריואב תעקוש רבכ הרײעה .הליפאו ךשוח

 הלדבה ירחא .הלדבה תכרב ־ןרבל םידמוע םידיסחהשכ

 םע םינהנו םיחמש ױה ךכ .הכלמ־הולמ תביסמל םיננוכתמ

 .תבשה חרואה

 ושמיש ףאו ,תוניצרב ןאכ תולבקתמ ױה תױדיםחה תורותה

 תועפות ױה תוניגהו הנומא ,רשױ .רבםהלו חוכיול רוקמ

 דחא לכ היה לוכי תודמולו תודיסחמ .םױ־םױ ײחב תױעבט

 ינב אתװצב םיבשױ ױה םידיםחה יזיולקב .וצפחכ תחקל

 ויה אל .ארהױ תציצח אלל םײנע ינב םע םידימאו םיריבג

 .תורחא תורײעבו םירעב לבוקמ היהש םשכ ,ןמואב םישײבחמ

 רתױ ילואו תוחפ אל ,דיסחל תיב שמיש זיולקהש אלפ ןיאו

 .ותחפשמ תיבמ

 םײדיסחה םיזיולקב םנוכמ היה הבור ,תידוהיה קיגלמח

 ,ץיזדומ ,רוג ידיםח לש ־םינטקו םינוניב ,םילודגל וקלחתהש

 ,בולדיש ׳קצוק ,בוריזוא ,ןישטנח ,רדנסכלא ,קסמודר ,רימזוק

 הליפמ־תיב לכ ,עשט׳מוחנ יבר לש זיולקה םגו ,טאטשײנ

 .ױללפתמו

 רימזוק ידיסח זיולק

 ץיק־תואנ איה ,הלםיװה רהנ לעש רימזוק הדײעה

 ,הידוהיה רתסא ותשאו ןילופ ךלמ לודגה רימיזק לש תירוטסהה

 לאקזחי יבר קידצה לש ובשומכ הנושארב תודיםחב העדונ

 ,״בהזמ דמחנ״ רפםה רבחמ (ו״טרת תנשב רטפנ) ביוט

 ,״הובגה יאקםנולפ״ה םשב והניכש ,ןילבולמ הזוחה ידימלתמ

 ונממו .םעה לכמ הובג היה הלעמו ומכשמו ,היה המוק־הבג יכ

 ,טאטשײנ ״דנולבאי ,ןילובז :ומכ ,תודיםחב םינוש םיפנע ואצי

 .הינוגנב הנײטצהש ץיזדומ

 יבר אוה ,לבונרשט תיבמ דחא קידצ רימזוקב בשיתנ הנהו

 יבר לש ונב ,״יכדרמ רמאמ״ רפס רבחמ יקסרבט הליטומ

 ןגמ״ לעב (ט״מרת זומת ׳ב רטפנ) קםירטמ דיגמה םהרבא

 ירלופופ היה אוה .איהה הרײעה לע ארקנ ומש ףאו ׳״םהרבא

 ליעפ היהו לודג םידיםח רובצ ול שוכרל חילצה ,ורודב דאמ

 אוה .דימת עוסנל ותביחב עדונ .ױדיסח ירוגמ לכב ױרוקבב

 םג ,ותליפת .ןגנ עדױו םיענ לוק לעבכ הניגנה ןורשכב ןנוח

 הליטומ יבר .לילצבו םר לוקב תרמאנ התיה ,תודיחיב

 ילעבכ םלועב םימסרופמ ויה קסירטמ דיגמה ויבאו רימזוקמ

 .ןהב תשרדנ הרותהש תודמ ב״למ ױהש ןיקירטונו תואירטמיג

 .׳ה תדובעב תובהלתהב ונײטצה הליטומ יבר ידיסח

 — ןהלש הוצמה תודועס םג .הבר תוקיבדב ויה םהיתוליפת

 לכב — היתשו הליכא ׳הרמז ״דליפת .׳ה תדובעמ ןהב החיה

 .השודק הדובע ןיעמ םלצא היה

 תיבב ,ןטקה קושב אצמנ קינלמחב רימזוק ידיסח זיולק

 ,רוש ןתנ ,רלםכו חספ לארשי *ױה ױאבג .יקםײגוב לידנמ

 חםפ ,ןמזולג דוד ,ליסױ השמ ־ תוליפתה־ילעב .ליסױ השמ

 המלש — ארוק לעב ;גרבנזור רזועו ןטראגטסול םוחנ ,ףסױ

 ;ױנב .הלועמ הליפח־לעבל בשחנ הבילוח ןמחנ ׳ר .ןײשנוז

 ,השרװב םינזחל שרדמה תיבב םדומל תא ומײם בײלו רתלא

 זכיר רימזוק זיולק .םודאר ךלפה ריעב ןזח הנמתנ רתלאו

 ביל הדוהי ןסינ ׳ר) ץשומאזו ןילבול ,םלח ידיםח תא וכותב

 .(יקםרבט

 דוד ׳ר תיבב הנש הנש קינלמחב רקבמ היה הליטומ יבר

 תא .יגיגח הארמ הרײעה הלבק ,ריעל אבשכ .גרברבליז לםוי

 היה קידצה .לודגה שרדמה־תיבב םיכרוע ױה ״תונחלוש״ה

 ינש םויב םירמוא ויה ולצא .םישדח רפםמ ריעב בשוי דימת

 םימײםמ ױהו ,ךוראה ״םוחר אוהו״ תא הליפתה ךותב ישימחו

 עלוצ היה הליטומ ׳ר .םירהצה ירחא עברא העשב הליפתב

 ודעב ענמ אל הז רבד .לקמ םע ךלוה היה דימתו ,תחא לגר לע

 םײתעשכ לקמ ילב הרותה םע הרות־תחמש לש תופקהב דוקרל

 ױדיםח .םידיסחה רתי לצא םג תולעפתה ררועו תואל אלל

 אלממו ושרױ אכ ותריטפ ירחא .ױתפוממ דחאל הז רבד ובשח

 הליטומ יברל .קינלמחב הנש לכב רקבמ היה אוה ףאו ,ומוקמ

 .יאצליקה תורבקה־תיבב להוא םקוה
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 ויה וב ׳ריעב םילודגה םיזיולקה ןיב בשחנ רימזוק זיולק

 .םיללפתמ האמכ הנמ אוה .ימױ ףדו תױנשמ םידמול

 קסמודר ידיסח זיולק;

 היה קםמודארמ ״המלש תראפת״ לעב ץיבוגיבר המלש יבר

 ץישודארמ רב־רכשי יבר לש רתױב םיבושחה םהידימלתמ

 ,ותודיסחב םסרופמ היה אוה .החסישפמ םנוב־החמש יברו

 יאקםמודרה קידצה תכישמל ינש םרוג .ױתפומבו ותוחקפב

 .םיבר םידיםח ױלא דישמל חילצהש ׳ןוגנה :היה

 תיבב ״דיריעה בוחרב אצמנ קינלמחב קסמודר ידיסח זיולק

 יתבש ,ןמלפ השנמ ׳קילטנמ השמ :םהיניב .קילטנמ השמ ׳ר

 — ךורטש רזוע ׳קילטנמ לקעי לארשי ,(סענוק) יקסרוגולאיב

 :תוליפת־ילעב .הנױו םהרבא ױנב ינש םע רישע התחא לעב

 ־ולאיב יתבש ׳םיארונה־םימיב ףםומ לעב — ןמלפ השנמ

 .ןמדײז אפיל :ארוק־לעב ׳קילטנמ ןימינב ׳יקסרוג

 ןםכאתהו קינלמחב םג םעפ רקב ״לאקזחי תםנכ״ה לעב

 קסמודרמ יברה רצחל םיעםונ ױה וינב .קילטנמ השמ ׳ר תיבב

 הנמ קינלמחב קסמודר זיולק .םישדח םינוגנ םשמ םיאיבמו

 .םיללפתמ מינומשכ

 רוג ידיסח זיולק

 םײתעשכ קחרמב הנכשש הנטק הרײע התיה הטמ לש רוג

 תודיםחה תלשוש .הריבה השרװמ הריעזה תבכרב העיסנ

 רתלא ריאמ־קחצי יבר ןקזה ירוגה יברה םע הליחתה הבש

 ירחא רוג תוקידצב גוהנל ליחתהש ,״מ״ירה ישודיח״ לעב

 תא גיהנה החםישפמ םנוב ׳ר״ :רמוא היה מ״ירה .קצוק

 םגיהנמ ינאו ,האריב םגיהנה קצוקמ יברה ״דבהאב םלועה

 :חסינ רדנםכלאמ ךינה־דונח יבר ודימלת—ורבח .הרותב

 תדמ — רוג ,הארי תדמ — קצוק ״דבהא תדמ התיה החסישפ

 •םהינש תא תללוכה ,תראפת

 תיבב ,יקםניליק בוחרב אצמנ קינלמחב רוג ידיםח זיולק

 ־תיב לעב ,ארוק לעב — קנרטספ השמ :םיאבגה .טחוש ןנחױ

 םימיב הלפת־לעב ,ינונח — םיובלטיט ךונח ?תורנל תשורח

 םהרבא ? רצישודאר — יקסרצנג דוד ,גרבניו בקעי :םיארונה

 תבוטלו רוג ןעמל םחולה — לכימ השמ ,ןמלהמ השמ ,שיפ

 ונחנא םידומ״ב םיערוכ םה םא םיללפתמה לע חיגשה ,תדה

 ןיליפתה םאו ,״םנומה לכו״ ירחא ״ונילע״ב םיקרױ םאו ״ךל

 ,םיובלטיט ךונח :.דליפתה־ילעב .שארה תורעש לע תוחנומ ןניא

 ,ריעה תצעומ רבחו הלהקה שאר — גרברבליז ףסױ דוד

 רוג רצחב בשױ — רלדא שריה ביל ;״הדוגא״ה ישארו ימזױמ

 .רוג ינוגנ םשמ איבמו

 ״דפי והועדי ריעה ינבמ הברהש ,רומאה לכימ השמ לע

 קפתסמ ,םכח־דימלת היה אוה .״םינושמ״ םירבד ריעב ורפס

 היה רקיעה .הסנרפב ןינעתה אלש טעמכו ,לודג ינעו ,טעומב

 תוריעה לככ ״דתיה קינלמח ריעה .הרות דומלו תודיםח ולצא

 ןגראתהל לחה רעונה .רבעמ תפוקתב ,ןמז ותואב ןילופב

 םעפ .״המחלמ״ םתא להנ לכימ השמ ׳רו, תונוש תוגלפמב

 .הניגנ תיולב תיגיגח הביסמ ןגראל רעונה ידיב הלע תחא

 ורכש םה .דוקירה תא וריסחה אל ףאו ׳הפי וליב תורענו םירענ

 .קושה עצמאבש יקצילרוג השמ לצא ״םלוא״ה תא וז הרטמל

 ךא ,לכימ השמ ינזאל ךכ לע העידיה העיגה דציכ תעדל ןיא

 םידיםח המכ דוע ןגרא ,ברל הנפ ,םיעצמאב דימ זחא אוה

 ורזפתנ םלוכו תבשה האצי םײתניב ךא .״םלוא״ל םהינפו

 דע דעונה דגנ ותמחלמב ךישמה לכימ השמ .חור לכל

 .״םשה שודיק״ ידכ

 :קינלמחב םהידיסח לצא רוקבל םעפ ףא ואב אל רוג יקידצ

 תפש״ לש אלוליהל ןורכז־םױ תוביסמ םיכרוע ױה זיולקב

 80 — דס ואצמנ זיולקב •״מ״ירהמ ישודיח״ לעב ,״תמא

 4939 ,רעטילימ ןשטײד ןופ שראמנײרא ןכאנ שרדמה־תיב ןטנערבראפ ןופ ןקינײר סאד
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 לכב .ריעבש םילודגה םיזיולקה דחאל בשחנ אוהו םיללפתיג

 ףםומו תירחש ןיב תותבשב .ימױ ףד ופ םידמול ױה ברע

 ידיסח .ימױה ףדה תא םידמול ױהו הליפתב הקספה הלח

 .םירחא םידיסחמ רתױ הברה ברק יפאושו םיאגק ױה רוג

 לש םבור .״התא״ ןושלב הזל הז םירבדמ ױה םירענו םינקז

 םיקהבומ םימש־יאריו םימכח־ידימלתב ונײטצה רוג ידיםח

 רוג רצחב םעפל םעפמ םירקבמ ויהש ןגנ םיעדוי ויה םהב

 .םישדח םינוגנב םשמ םירזוחו

 רדנסכלא ידיסח זיולק

 יעיברה רודה זאמ םײקתהל הלחה רדגסכלא תודיםח

 .זדולל הכומסה םינרוא תרײע איה רדנםכלא .ןילופ תודיסחב

 קיתו דימלת ,ןיול ןהכה ךינה־דונח יבר הב בשי הליחתב

 ־קחצי יבר לש לודגה ודימלתו ורבח ,רוגו קצוק ,החםישפב

 .קצוק לש תופירחבו תובהלתהב התיה וכרד .רוגמ רתלא ריאמ

 .חוטעמ םינש קר גהנו ,םיעבשה ליגל בורק היה אוה ךא

 ־כלאה וקב רדנםכלא ידיםח זיולק םג םײק היה קיגלמחב

 ידיסחכ רתױב םיבצעומ אל ,עצמאב ,״בהזה ליבש״׳ב ,ירדנם

 ־םלוע תוגונעת לע שגדה תא חינהל ילבו תורחא תותלישוש

 תא דחױמב הנײצש הפצוח ילבו ״דבוט היתשו הליכאב הזה

 הניגנה םע ,תיליצאו הכר המינב וכלהתה םה .רוג ידיםח

 תינוציח תוטשפו תימינפ תידיסח תד שאב ,הקרװ לש תיבבלה

 ץיזדומ ידיסח זיולק

 תידיסחההניגנההדש תא ץיזדומ תוקידצ הסנריפ תורוד יגש

 יקידצ יתבב ריעצה היה הז תיב .הילילצ ירובחו הניגנה בטימב

 ילקיסומה ״ןונבלב זרא״ ןיעכ היה ךא ׳ןילופב תודיסחה

 לואש יבר ונבו דםימה לארשי יבר ,םיקידצה ינש .תודיסחב

 םירצױ ױה ,ץיזדומ תלשוש שארב ודמעש ,רזעלא הידידי

 םודבכ םיקידצה םהירבח .הגונ םיקיפמו םילילצה הדשב

 .תבבלמה םתומימח לעו תילקיםומה םתדמתה לע םובבחו

 ױאבגו ,לודגה קושב אצמנ קינלמחב ץיזדומ־ידיסח זיולק

 השמ :תוליפת־ילעב .ופאמ לאומשו דמלמה לידנמ שריה :ױה

 ״דלהתל עדוג ןגנמ ,ץיזדוממ יברה יבורקמ — גאטםאפ ביל

 תורשע לעב לודגה ״הרכזא״ה תא תלשמ םינוגג רבח ףאו

 ,קנאלב ןבוארו םײח ;ױתובב לכ לע קױדב רש היה חובר

 ןזח הנמתנ ,לצלצמ לוק לעב — ריקי השמ ׳ופאמ לאומש

 .ארוק־לעב — ןײטשדלוג ןתנ םײח זלודגה שרדמה־תיבב

 .עקות לעב — ןמניו לידנמ

 ףאו ,םירקבל םישדחה וינוגנב עודי היה קינלמחב זיולקה

 םיעודיה ץיזדומ ינוגנ דומלל וילא םיאב ויה םירחא םיזיולקמ

 תא םיעימשמו םידמלמ ויה דוחיב .םנחו םיפימ תונהילו

 םינומשכ הנמ זיולקה .דעומו תבש ימיב םישדחה םינוגנה

 היה ץיזדוממ לארשי יבר קידצה .ןגנ יעדױ םבורו ,םיללםתמ

 ןגנמה םג אב ותאו ,ױנב לכ םע הריעה פ״רת תנשב אכ

 שרדמה־תיבב ןחלוש וכרעו ׳ןמסיוק לדױ יבר ץיזדומב ישארה

 היה הז ורוקבו ׳לודגה תםנכה״תיבב הביתה ינפל רבעו לודגה

 םידמוע וראשנ םישנא תואמ .ריעב ללכהמ אצױ ערואמל

 םיגלזמו תוםכ ילצלצב התװל יברה תריש .םוקמ רםוחמ ץוחב

 .יברהו םינבה ידיב

 .בולדיש ידיסח זיולק

 ד״בארל התכז ,בושאטסו קינלמח ןיב הרײע ,בולדיש

 הבושח הדמע ול שבכו ר״ומדאל םג רתבוה ןמזה ךשמבש

 .הנידמה ירעב םיבר םידיסח ױה ףאו ,ןילופ תודיסחב

 םידיםח קר אלו .םהיקסעב החלצה םשל והופתיש םידיםחה

 ישילשו ינש תבש לכל ״ךמע״ ינב םג םא יכ ,ױלא ועסנ

 תוחפל ׳םוקמה תברק ללגב ,ױלא םיעסונ םידיסחה ױה

 ־תורנ תקלדה .ןחלוש ולצא וכרעו ,ריעה ידיסחמ 30—בס־כ

 םינוגנ יװלב יגיגח חרואב בולדישמ יברה לצא הכרענ הכונח

 .םײגיגח

 ױאבגו .בושטניפ בוחרב אצמנ בולדיש ידיסח לש זיולקה

 ־ילעב ,ץישנוז ןימינבו ץיביגגוא ףםױ ,יקצירז יול :ױה

 דלפניטש רזעילא ונב ,(ינלטיז) דלפגיטש םהרבא :הליפת

 רובעל והונתנ אל ךא ,יחרזמה ןוגראב יביטקאו לודג ןגנמ)

 ןײשנוז ןימינב ,(םישולשה ליגל ועיגה םרט הביתה ינפל

 ודיל חקל אלו הפ־לעב ױתוליפת לע רוזחמה לכ תא עדי)

 ארוק־לעב ,הליפת־לעבכ ■,ןוזנדירפ המלש ןרהא ,(רוזחמה תא

 .(הריק) יקסרובמם לאומש ןהיכ עקותו

 .קצזק ידיסח זיולק

 דוע הב םײק היה קיגלימחב קצוק ידיםח לש זיולקה

 ,קצוקב תלשושה דםימ ,(ט״ירת—ח״מקת) ילדנמ יבר תומימ

 ,לבוקמהו םכסומה דגנ ,ארגישה דגנ תודרמתה ױה וײח לכש

 תכלל וצמאתה ױדיםחו ׳גהונהו ןבומה דגנ ,ליגרהו לגרהה דגנ

 םיאקצוקה ױה קינלימח זיולקב םג .לודגה םבר לש םלתב

 ־ותסמ לש הריוא תפחרמ התיה ןײדעו ,ױגיגה־ישחר םידהדהמ

 יםוריצ לש ,םיקדה ןמ םיקד םיזמר לש ,ןיזרד ןיזר לש ,ןיר

 .םוהתה דע םיבקונו םיקומע ,םיזעונ תונױער

 ,ריעב רתױב םידבוכמה ןמ קצוק־זיולק היה ותעשב

 שפת שארב םוקמו ,ױנקסעבו הלש םיתב־ילעבב ןײטצהש

 זיולקה .״רקינלימח ןנחױ ׳ר״ ױוניכב ,ןמלים ןנחױ ׳ר םלצא

 יקימעמ ,םידמול םידיםחמ ותעשב המה קינלימחב יאקצוקה

 ותנשמב וקמעתהש ׳םיקסופו ם״שב הלילו םמױ וגהש ,תעד

 .ױרבד תא וגפםו ,ױתוחישבו ױתורמאב ,ילדנמ יבר לש

 ,תודדוב תורמא — רועש ןיאל ינחור ןוזמ ריתעה אוה

 קצוק ידיםחו .חומיו ןױע יאלמ ׳םימגתפ תועטוקמ תוחיש

 אםכ לע ובישוהש — םתעפשהב וא — םה קינלימחב

 .יאקצוקה לש ושרדמ תיבמ םינברה דחא תא ריעב תונברה

 םהרבא יבר אוה ,ןמלים ביל־לארשי יבר לש ונב הז היה

 היהש ,הנש םינומשכ ינפל קינלימחב ברל רחבנש קחצי

 .קצוק ידיםחמ

 רפםמ .זיולקה לש ושאר זתוה וליאכ המצע קינלימחב ךא

 וזכרתה םהו ,זיולקב קיזחהל ולכי אלש דע ,תחפו ךלה ױדיסה

 ידיסח יקיתװמ ולצא קיזחהש דלוגנײפ השמ ׳ר ריבגה לצא

 רעצינשרעיפ לריאמ ׳ר ,ןמצלז ׳יעשי קהצי ׳ר ןוגכ ,קצוק

 ןיב וברעתהו ןמלים ברה ןינמל ורבע ךכ רחאו ,דועו

 רשפא דימת ךא .םיזיולק םהל ויה אלש םירחאה םידיםחה

 ,חור יליצאו הרות ישנא ,תוכיא ישנא םהב אוצמל היה

 ךותמ םהב םיגוהו םיס״שה רפס לע םיפופכ ויה דימתש

 האריו הרות לש סומלוסב םחכ היה לודגו ,תומימחו הבהא
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 חכשנ אל קנחק םשה .םהידגנתמ־םידיםח ןיבל םהיניב

 ״דױז רםו הדוה הגםש רחאל םג ,קינלימחב

 .בוריזוא ידיסח זיולק

 תיבב שרדמה־תיב בוחרב ונוכיש תא אצמ בוריזוא זיולק

 .תורוד המכ ךשמב ריעב םײק היהו (קינדארק) ןמםקילג דוד

 ,קינלימח ריעה תונברב הבלושמ התיה בוריזוא תלשוש

 .הלהתל היוארה תדחױמ הביחב הילא וםחיתה היקידצו

 תיב לע רובדה תא יתכראה רפם ותואב רחא םוקמב

 ובתכנש ױרפםב קינלימחל ןיטינומ איצוהש ״דז םיקידצ

 ,זיולקה הנמ םידיםח םישימחכ .ריעב ובשיש ױנבר ידיב

 תודמה לכלו תלוזה תבהאל ,תובהלתהל הכישמ חכ שמישו

 אל וז תלשוש לש תודיםחה תודוםי .לארשי תבהאב וגמש

 .בר ןחו יפױ וליכה ךא ,םנימב םידחױמ ױה

 ךינהו רעגעי הלשריה ,טםילדלוג ךורב :ױה זיולקה יאבג

 גילז ,קרוט בקעי ,ןײטשרבליז עטנ :תוליפת־ילעב .ןמדײרפ

 רפס־תיבב הרומ — םקאל ריאמ ,(םיארונה םימיל) םולבנזור

 ,קינלימחב ונהכ בוריזוא תיבמ םינבר ינש .בהלג דיסחו יממעה

 ןהכש ,ןיטשפא עשוהי רזעילא יבר ןורחאה ברה םהבו

 שוביכ םעו ״דנורחאה דמשה תמחלמ ץורפ דע ברכ קינלימחב

 ב״שת תנשבו ״דביבסב רתתםה םינמרגה םיצאנה ידיב ריעה

 .ןשבכל םישרוגמה ריעה ידוהי שארב דעצ

 .ןי׳צנח ידיסח זיולק

 ,ןי׳צנח הקיתעה הרײעה הנכש ץליק זוחמה ריעל בורק

 יבר ידיב תוקידצ הב הדםונ זאמ לחה ידוהיה המוםרפש

 ׳יבצ יבר ןב ,רזעילא ׳ר ןב ,ץיברוה יולה לאומש־םייה

 תומדה עודיכ היהש ,ןילבולמ ״החח״ה קחצי בקעי יבר ןב

 זינה שרי ונממו ,ןילופ תודיםחב רתױב תשדוקמהו הרידאה

 ױדיםח .לארשי־ץראלו ןוגנל הביחה תאו ףועמה תא יניצנחה

 ׳היארה תלוגם תא ״הזוח״ה ובסמ שרי םברש ,םירמוא ויה

 ומא .רודה גיהגמ לש ףועמהו יפואה תאו ,דלונה תיאר

 הנוכש טאטשײנמ ןיטשפא ךורב־ףסױ יבר קידצה תב התיה

 יבר לש ונב ,״בוטה ידוהיה״ ילמסה םשב םידיםחה יפב

 .״שמשו רואמ״ לעב אקארקמ שומינולק

 החמשהו ׳ןילופ יבחרב ןיצגחמ יברל ױה םיבר םיזיולק

 ם׳יל ואצמנ דימתו ,הגיגנ יבבוח ױהש ,םהיתונועמב הלדג

 םידיסחה ילגר תא ודיקרהש ,דוקר ינוגג דוחיבו ׳םישדח םינוגנ

 ידיםח לש זיולק םייק היה קינלימחב ףא ,תונמדזה לכב

 ידיםחמ תונמדזה לכב םיעםונ ױה םוקמה תברק ללגבו ,ןיצגח

 דיסח לכ טעמכ .םישדח םיגוגנ םתא ואיבהש ןיצנחל םוקמה

 עימשהלו הביתה ינפל רובעל עדיו ןגנ־עדױ היה יגיצנח

 השמש קינלימח ריעה .םעוגו בצק יאלמ דוקרו תכל־ינוגנ

 תימוקמו טטשיינל םהיתובאו ןיצנח יקידצל רבעמ־ריע הללכב

 םירוקבהו םהידיסח לצא קינלימחב מירקבמ ױה ןכו ,םירחא

 .ריעב הםיםת דימת וררוע

 :זחנזש

 אבשכו .םינוש םיקידצ םעםל םעםמ םירקבמ ויה קינלימחב

 ןישטוטשמ יברה .הבר העונת הרײעה האלמ ,תבשל יבר

 ףסױ םײח ׳ר לצא ןםכאתמ היה ריעל אכ היהשכ (היצילג)
 וריאה תבש־יאצוםב .ודובכל תוביסמ וכרעג ולצאו םיובלםא

 .וכרדב תורוגמב םישנה ול

 םיעברא קחרמב ,ינוריעה .קינלימחב ױה םישרדמ יתב ינש

 להקה שאר ידיב הנש האמכ ינפל םקוה ,תםנכה־תיבמ רטמ

 ,״טושפה שרדמה תיב״ םשב ארקנו ,ןמטוג לארשי ׳ר זאד

 ידיםח היה אלש המו ,םידיםח ױה אל ױללפתמו ױדםימ יכ

 ויה ובש הפױ לודג ןינב הז היה .״טושפ״ םשב ארקינ

 תרימא ,דומיל ״דליפתב לחה ,םיגוש השודק יניגעל םישמתשמ

 תושרד ,םידיסחה יקידצל תונחלוש תכירע ,רובצב םילהת

 ױהו •םינויצה תוגלפמ לש םימאונ תואצרהו םידיגמ לש

 יתש ,םישנ תרזע ״דבישי ״דלהקה ןינב ,םידחא םיפגא וב

 .םישמש ינשל תוריד

 השמ ,םעשטיא םולש בקעי ,יקצילרוג לידנמ :ױה ױאבג

 .(רעכאמרעגײז) ךילרא לישנאו טײלג

 לאומש ,דמלמו ןזח — (םריקי) קדימז השמ :הליפת־ילעב

 .טײלג השמו ךילרא לישנא ,ופאמ

 ירחא רצק ןמז םקוה ,םידיסחה לש ,ינשה שרדמה תיב

 ׳ר לש ונתח ״דחמש יבר עדוג ח״תו ריבג ידיב ןושארה

 :היה ובש דוםיה .הקםרנדב בוחרב אצמנ אוה .גרבניו ןמלז

 תודמעממ םירוחב םיתאמכ וב םידמול ויה ותעשב .הרות דומל

 ןוגנב הרותה לע םש תבשל וברה ףרוח תולילב .םיגוש

 .ןוגנה לוקל םבל תא םמחלו סנכהל ובהא םיברו ארמגה

 לכבו םירפםה תוכירכ ןוקת לע תדקוש התיה תדחױמ הדעו

 תינקל םיתבב ףםכ םיפםוא ריעה ירוחבמ המכ ױה ישש םױ

 ידיסחה ד״מהיבב םיללפתמה .תוכירכה ןוקתו םישדח םירפם

 ױה םיללפתמה .םידוהי־םתסו םיליכשמ ,םינוש םידיםח ױה

 םישמתשמ ױה הז ד״מיבב .ותקזחהל תואצוהה תא םיםכמ

 ןימזהל תרוסמ ןיעכ גוהנ היה הנשב םעפ .םיגוש תד יגינעל

 ןוטלש תפוקתמ דוע אבצל םױגה םױ ינפל םילהת תאירקל

 דימתו ,יםורה אבצל םײגתהל ץפח אל ידוהי ףא יכ ,םיסורה

 םיפסאתמ ויה ,תוכוסה גח ימי ירחא לחש ,םױגה םױ ינפל

 .רובצב םילהת םירמואו ידיםחה שרדמה תיבב

 .רנק לארשיו ןמרלק המלש ,ןײטשנװל לאיחי :ויה ויאבג

 עטנו טחושה ארזע ,רנק לארשי :םירבוע ױה הביתה ינפל

 ,(רבו׳צניפ) ךײרנרהא לדוד :ױה םיללפתמה ןיב .ןײטשרבליז

 .קנארג לירב ,גרבניו לקעי

 ירוחאמ ,דיגמה לש שרדמה־תיב הרײעב אצמנ ךבל ףםונ

 םירהצה ירחא תבש לכב ףיטמ דיגמה היה ובש ,תסנכה־תיב

 ויה ױללפתמ .םעונ ירמאב םכירדמו הכאלמ־ילעב ינפל

 ןאכ .תוקחד תמחמ הרותמ םיקוחר ויהש םיטושפ םינמוא

 דיגמה תרזעב םידמול םג אלא ,םיללפתמ קר אל ױה

 םגו ,תוברתו הרות שיא ,ןדמל היה דיגמה .םברל השענש

 םולשנ יחו ץוח ינינעב ברעתמ היה אל ,ומעל בוט שרוד

 היה ומצעב יכ ׳ץרא־ךרד היה ודומל דוסי .דחא לכ םע

 םג הז רבד עוטנל וצפח היה לודגו לודג ץרא־ךרד לעב

 תעפשהכ הלודג התיה םינמואה לע ותעפשה .ױדימלת בלב

 .ױעמוש לע לבוקמה ינחור גיהנמ לכ
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 ידבכנ וב וללפתהש ,ןמלים ברה תיבב ןיבמ םײק היה ןכו

 עשטיא לארשי ׳רו ץרװש ףםױ ׳ר ױה ױאבגו ׳ריעה

 .ס׳לאומש לריאמ ׳ר * הליפת־לעבו ,רעשטלעפ

 תבב אל .ױדיסחו זיולק לכ ׳ױללפתמו הליפת־תיב לכ

 ול דעונ ומוקמ וליאכו ,ױלאמ רקדזה דחא לכ •ומק תחא

 ץיקב לוחה תומיב .םהב ולדג םימלש תורוד .םלועמו זאמ

 הליפתל םהיתוריק ןיב ופפוטצה למעלו רחםמל ואצי םרט

 עיגה םיכרבה דעו ץובה םהילע רגםשכ ףרוחבו ״דרצק

 רונתה דיל םיסנכתמו תישילש תרומשא םע םימיכשמ ויה

 .םילהת ירומזמ םירמזמ ױהו ,קםומה

 קינלימחב םירמז ילכו תונזח יקרפ
 היה רשפא יאו ״דנטק לבא ״דקיתע הרײע התיה קינלימח

 ״דריפוא־תיבו ןורטאית אל ״דקיםומל םינפלוא הב אוצמל

 וממעתשה חטב ױדרהו ןופומרגה ואצמוה םרטש הפוקתבו

 תידוהיה היסולכואה וליאו .תוגונעתל האצי םשפנו היחרזא

 הניגנלו תונזחל הביחהמ םג תלעות קיפהל העדי קינלימחב

 םירמז־ילכלו ןזחל הביחה ןאכמו ״דחמש־תוביםמו תוגותחב

 ״שי״ב וקפתםה אל םידימא רתױ םישנא .ריעג םבשומ ועבקש

 ןחדב דבלמו .ץליקמ םג םירמז־ילכ םיאיבמ ױהו ימוקמה

 ןחדב היבוט םג הריעה ירעשב עיפומ היה ילםױ ׳ר ריעה

 רשי רשק אצמש ימ היהו .רבד־םשל זא היהש בושאטםמ

 ןכודה לע ודמעש םייולה ןיבל קינלימחב הניגנה יבבוח ןיב

 ידוהי יכ ,לארשיו הדוהי תריב םילשוריב שדקמה תיבב

 •םהיניעב ןוצר קיפה ןזח לכ אלו ,ןגג־יניבמ ױה קיגלמח

 םיעוגעגב םעפל םעפמ םיריכזמ לארשיב קינלימח יאצױ

 בורמ תאצױ םשפנו םריעב םדיקפתב ונהכש םינזחה תומש תא

 הרײע התיה קינלימחש ףאו .תינזחה םתלוכי ןורכא םתובירע

 םירעל דודנ קיחרהל ולצעתה אלש ןגג־יבבוח הב ואצמנ ״דנטק

 רישלו תוגזחל שרדמ־תיבב םש םלתשהלו תױזכרמ תוקוחר

 ,קינלימח אצוי ״ד ב י ל ו ח ר ת ל א הנה ״דניגנ־יות יפל

 ־תיבב לבקתנ ״דשרװל עסנ ,לעממ קלחל ול התיה הגיגנהש

 ראותב רתכוה ףוסבלו ,ױדומלב םש ןײטצהו תונזחל שרדמה

 היה םשו ,םודאר דלפה ריענ ןזחל לבקתנו ,םלפודמ ןזח

 תיבב רקבל אב היהשכו ״דלהקמ תיולב הביתה ינפל רבוע

 זיולקב הביתה ינפל תותבשב רבוע היה קינלימחב ױרוה

 לע הז םריע־ןבב םיאגתמ ױה ריעה ישנאו ,רימזוק ידיסח

 .התואנה הגרדמב תולעל הכזש

 שרדמה־תיבב ןהיכ הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע

 עדיו שגרה תונזחב יקב היהש ,רב לקוי ׳ר ןזחכ לודגה

 תואלמה תוריציב רתױ דועו ,ולוק םעונב ױעמוש תא םיםקהל

 .דובכ ורמא ןלוכו בלה תא ובבודש השודקו שגרו ןור

 עדונה ןזחה לש ורוקב דוע רוכז קינלימח יאצױ ןרכזב

 ׳בירעמ תליפתב םדביכש ״דטורים ןושרג השרװמ

 בהז תױתואב ױעמוש תובלב התרחנ וז תילקיסומ הליפתו

 המ ״דישנה םלועמ םיננערו םיפי תונורכז קר תוררועמה

 הברהו ״הריתיה המשג״ה תא םהב ררועש ״ברע״ה זא םענ

 ןיאו .שגרנו בוצע ידוהי ןח הברה ךכ לכ ,תוקיתמ ךכ לכ

 םעפמ ריעב םירקבמ ױהש םידדונה םינזחה תומש תא ריכזהל

 .תולהקמ םע םג ״דביתה ינפל תותבשב םירבועו םעפל

 היהש ,ץיבולפוק לקעי ׳ר ןזחה *ביבח ןורחאו

 ?ױררושמ ןיב .םיררושמ 16—15 תב הלהקמ תיולב עיפומ

 לשיפ ,ץיבוקםוי יכדרמ ,לגרוג גילז ,רוטנק בקעי לכימ

 ױתועפוה םירוכז .ןוטירב לוק לעב היה ןזחה .דועו ץיבוקםױ

 אתװצב רש היהש ,ןילופ ןוטלשל רסונג ימיב תםנכה־תיבב

 ןנוח הז דבלמ .לבוקמה ״העושת ןתונה״ תא ותלהקמ םע

 לכל .תופי תוריצי רבחמ ןיחלמכ םש ול אציו ׳ןחלה ןורשכב

 דוע םע ״תוניגנב חצנמל״ שדח ןוגנ רבחמ היה הנשה שאר

 ותלהקמ ישגא םע םיגומאב הברמ היה גחה ינפלו ,תוריצי

 הברעה ותליפתו ,״םגונישב ושקני אלו םנושלב ולשבי אלש״

 ,תונזחב ודיקפתב ןהיכ הנש םירשעמ הלעמל .בר להק הכשמ

 ליטםכטב רוחםל הצלאנ ותחפשמו ״דסגרפל קיפסה אל ורכש ךא

 .רסחה תא אלמל ידכ

 ׳ץשאר רונכ — הגאס :קיגלימחב ר מ ז ה ־ יל כ בכרה

 ,ףפותמ — קצרוב עטנ ,ינש רונכ — יקםניצוק הלמ׳הרבא

 ןמדירפ ףסױ :םינחדב ינש םדי לעו .סאבב ןגינ — לגײמ לגיק

 ,ןורשכ ילעב םלוב ,ןזואל הברע התיה םתניגנ ״דקםיזרב ףםױו

 תורצחב םגו ,םידיסח יתבבו םידיגג יתבב םינגנמ ױה

 בוט םש םהל אציו ״רבד םש״ ױה קינלימח ינגגמ ״םיצירפ״

 :ןװגמו בר היה םהלש ״ראוטרפר״ה ״דביבםבו ריעב ,רובצב

 תבשוהל םינוגנ ׳תומדקה ינוגנ ״דפוחל םינוש תכל־ינוגנמ לחה

 .םינוש םיגוםמ םיפי דוקר־ינוגגל דע הפוחה ינפל הלכה

 היהשכו .רימזכ ותניגנב ןײטצה הנאס — ןושארה רנכה

 ןחדבל ורזעב הניגנב ךפתשמו ךיחל תחתמ ורונכ תא ןתונ

 יכבב תוכפתשמ םישנה ױה ״דלכה ינפל ״ותרימא״ תעשב

 דבלמ ״דניגנב ןמא שממ היה אוה יכ ...ןהל ורזע םירבגהו

 ױרוחאמ רונכה תא קיזחהל ומכ ,םדנוק השעמ השוע היהש

 ראשנו ורונכ ירתימ ועקפתנ םאו .םיפתכה ירוחאמ ןגנלו

 ולב״ וליאכ םת ינפ דימעה אוהו ,דחא ידיחי רתימ קר

 ךפתשהו זוע רזא עגרנכו .םירתימ ילב ןגנל ןיאו ״םיציקה לכ

 יוקח ידכ דע ,םינוש םילילצמ םילילצ איצוהו דחא רתימב

 .ױעמוש תא עיתפה ארהו ,רופצ לוק

 תודגא לש רמוחל ךפהש םום היה ףפותמה קצרוב עטנל

 אל ױלעב תםנרפ ךא ,ילכלכ ןעשמל ול היה סוסה .תוחי ובו

 םוםה תא דימעהל הםינש םירמוא שיו .וליכאהל הקיפםה

 רשאכו ,תומכה עדי אל ,םוס ראשנ םום ךא ,לכואה ןהבמב

 שממ ,וחור תא חפנו ױלגר תא טשפ בערה לועב תאשל האלג

 ו״למ אוהש םירמוא ױה ומצע עטנ לע .״יתםום״ לש רופסכ

 .םיקידצ

 יד ןיאש העשבש ,דוםה תא ועדי קיגלימח יגגנמ םג ןכא

 עײתסהל רשפא ,בלה המהי רשא תא עיבהל רובדב םילמ

 תרשוק התיה הגיגגה .ללכושמו ןמאנ יוטב םשל הניגגב

 עבמ תתל ועדי םהו ׳יפױ יפוםיכו השגרהה תנדעל םירתכ

 .םתניגנב תולעפתההו השגרהה דוסי תא ריבגהלו םלאה רובדל

 .הניגנ התוא לש םסקה היה המ :דוםה לע ודמע םרט הכ דע

 י םתרמזל עמשנ יכ שדוק יתרשמ יניעמ רטע הלעי ימ



 םישרדמ־יתב װא רעלביטש / ו&מטוג יכדרמ
 (סערײא־םאנעוב)

 ,תושפנ רעטנזיוט ליפ ןופ ןל־אמײק א ׳ןדײ רעקינלעימכ

 קיצפופ .ןעגנוטכיר ענעדישראפ ןיא טלײטעצ ךיז ןבאה

 לטעטש רעזדנוא .םידיסח ןעװעג ןענעז ײז ןופ טנעצארפ

 ־לאפ ןופ ךעלביטש־םידיםח ןצײרד טגאמראפ טאה קינלעימכ

 ׳רעקםמאדאר ,רימזוק ,רעצישזדאמ ,רערעג 1 םידיםח עקידנג

 ־עשזא ,רעװעשטניפ ,רעצלעיק ,רענישטנעכ ,רעדנאסקעלא

 ׳ר ךיוא ןוא רעטאטשײנ ,רעװעלדיש ,רעקצאק ,רעװאר

 .םיללפתמ ענײז טימ לביטש םעדעי .לביטש םעשטמחנ

 ךםא םאװ ,לביטש רערעג ןופ דיםח א ןענאמרעד ליװ ךיא

 ,לכעמ השמ :טנעקעג םיא ןבאה טײלסדנאל ערעזדנוא ןופ

 .ןאמערא רעםיורג א ,טעומב קפתםמ א ,םכח דימלת א דײ א

 ײב זיא רקיע רעד .טריםערעטניא קינײװ םיא טאה הםנרפ

 קינלעימכ לטעטש רעזדנוא .ןענרעל ןוא תודיםח ןעװעג םיא

 ןעװעג ,ןטײצ ענעי ןיא ןליופ ןיא ךעלטעטש עלא יװ ,זיא

 ךיז טאה טנגױ יד .טײצ־גנאגרעביא רעתמא ןא ןיא טלאמעד

 ׳ר .ןעײטראפ ענעדײשראפ ןיא ןריזינאגרא וצ ןביוהעגנא

 .״המחלמ״ טריפעג ײז טימ טאה לכעמ השמ

 א טאהעג באה ןײלא ךיא עכלעװ וצ ,םידיםח רעצישזדאמ

 םאװ ,םינוגינ טימ לטעטש רעזדנוא טזײפשעג ןבאה ,תוכײש

 ־ראפ ןײלא טאה רעכלעװ .ןיבר רעײז ןופ טכארבעג ןבאה י־ז

 ןעגניז םניבר רעצישזדאמ םעד .םעיציזאפמאק ענעגײא טםאפ

 ־רעד ךיז ןבאה םע זא .ןליופ ץנאג ןיא טמשעג ךאד טאה

 םוצ ןראפעג םידיםח ענײז ןענעז ,םיארונ םימי יד טרעטנענ

 ןענרעלםיוא ךיז ןוא ןענעװאד ןרעה םיא ,ץישזדאמ ןײק ןיבר

 ןעמוקעגמײהא ןענעז ײז ןעװ .שראמ א רעדא ןוגינ םעײנ א

 םינוגינ טאהעג לטעטש רעזדנוא ןיוש טאה ץישזדאמ ןופ

 .ראי ץנאג א ףיוא

 ןיבר רעײז טימ טמיראב ןעװעג ןענעז םידיםח רערימזוק

 עלעטאמ ׳ר ײב .לקינײא םדיגמ רעקסירט םעד ,עלעטאמ ׳ר

 טגאזעג ןענעװאד םײב קיטשרענאד ןוא קיטנאמ ןעמ טאה

 םאד טקידנעראפ טאה ןעמ ןוא ,״םוז־ח אוהו״ ןעגנאל םעיז

 םופ א ףיוא טקניהעג טאה עלעטאמ ׳ר .רעגײז א 4 ןענעװאד

 רעבא זיא םע ןעװ .ןקעטש א טימ ןעגנאגעג דימת זיא ןוא

 א ןא טצנאטעג רע טאה ׳תופקה ײב הרות תחמש ןעמוקעג

 ןטלאהעג םאד ןבאה םידיםח ענײז ״דרות רעד טימ ןקעטש

 .םיתפומ ענײז ןופ םענײא ראפ

 ןרעװ טכוזאב לאמ עלא טגעלפ קינלעימכ לטעטש רעזדנוא

 ףיוא יבר א ןעמוקעג זיא םע ןעװ .םײבר ענעדישראפ ןופ

 .ןעזםיוא ןרעדנא ןא טאהעג לטעטש סאד טאה ,תבש

 ןעמ .״עקירטעמ״ ןײק טאהעג טשינ טאה לטעטש רעזדנוא

 ןטיול ךיוא װ״יא סע טלא יװ טםוװעג יונעג טשינ טאה

 ןאמטוג יכדרמ
 (עניטנעגרא)

 םאד רעכלעװ תעב הפרש רעםיורג רעד בילוצ ,ןעזסיוא

 זיא ןבילבעג ,רעײפ םעד טימ קעװא זיא לטעטש עצנאג

 ־רעביא םאד םעטאט ערעזדגוא ןבאה יוזא .לוש יד ראנ

 קירוצ ןעמ טאה הפרש רעסיורג רעד ךאנ .טלײצרעד

 טריםאפ טאה םאד .קינלעימכ לטעטש רעזדנוא טיובעגפיוא

 קינלעימכ זיא למעטש ןײלק םלא .קירוצ ראי טרעדנוה א טימ

 רעגײש א ןוא לקראמ ןײלק א ,קראמ רעםיורג א :ןײש ןעװעג

 ןענופעג ךיז ןבאה קראמ ןםיורג ןיא .געװ־ריצאפש רעװעלדיש

 ןבאה םע וװ ,סאג־לוש יד — ײז ןשיװצ .ןםאג ענעדישראפ

 ,ליש :םעיצוטיטםניא עזעיגילער־טפױזו יד ןעגופעג ךיז

 םעד ״דבישי ״דליהק ,שרדמה תיב רעטםארפ רעד ׳שילאפ

 טאה םאװ געװ רעד ןוא שדקה רעד ,שרדמה חיב סדיגמ

 .םײחה תיב םעײנ םוצ ןוא ןטלא םוצ טריפעג

 טימ רוטקעטיכרא עקיטכערפ א טאהעג טאה ליש רעזדנוא

 םקעז ,טיובעג קיטכערפ ,ןעזםיוא ןלאגאגאניס ןקיטראגײא ןא

 ןײק ןענופעג טשיג ךיז טאה קינײװנםיוא ןופ .ךיוה יד קאטש

 ןיא יװ שרעדנא ןעװעג זיא גנאגנײרא רעד ךיוא .טפירשפיוא

 טאה פערט עטײרב ײװצ טימ גגאגנײרא םײב .ןליש ערעדנא

 ןענעז שילאפ ןופ םיללפתמ יד .שילאפ רעד ןענופעג ךיז

 עיםימ רעײז .״הטימה יאשונ״ הרבח רעד ןופ םירבח ןזעװעג

 ״רבש .םײחה תיב םעד זיב תמ םעד ןגארט וצ ןעװעג זיא

 ןםיורג א טכאמעג ןוא ןײגליוװ טזאלעג ךיז ײז ןבאה ,יחיו ׳פ

 .שודיק
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 ןיוש ויז ןעמ טאהי פערט עטיױוצ יד טימ קידנעײגפארא
 -דשודק יד טליםעג אד טאה רעגײא רעדעי ׳ליש ןיא ןענוםעג

 יד .טײקילײה ןוא טײקנײש ןום לכימ א ןעװעג זיא םאד
 ןורא םורא .טכארפ ריא טימ טפאכראם טאה טנאװי׳חרזמ
 ןטלאװ ײז יװ .ןעזםיוא ןא טימ ןבײל ןענופעג ךיז טאה שדוק

 ־ירפס ןעועג ןעמ טאה קינײװעניא .ךאװ רעד ףיוא ץיטש

 ןעלםיוא רעײז טיול סאװ םירפס ,ןטײצ ענעדישראפ ןופ הרות

 ראג יד .ןראי רעטרעדנוה ךסא ןיא ןצאש טנעקעג ןעמ טאה

 ןיא לאמ ןײא ראנ ןעמונעגםיורא ןעמ טאה םירפס עטםטלע

 בגא ךיז ןאמרעד ךיא .תופקה יד וצ ,הרות תחמש ,ראי

 קידנעטש זדגוא ײב ןענעז ליש רעד ןיאיתופקה יד :אחרוא

 יד ןופ םיקוםפ עלא ײב .ןתקולחמ טימ ןדנובראפ ןעװעג

 ןוא ןעגנוזעג טאה ןעמ .הולשו םולש ןזעװעג זיא תופקה

 זיא םע ןעװ .הרות רעד טימ טײרפעג ךיז ןוא טצנאטעג

 ערעזדנוא ןענעז ,״םילד רזוע״ קוםפ םוצ ןעמוקעג רעבא

 דבכמ הפקה רעד טימ ןעמ טאה .טסנרע ןראװעג םיטאבעלאב

 ־דאפ .טראעג טשינ םיא םע טאה ׳ןאמערא ןא דײ א ןעװעג

 ״רילד רזוע״ לײװ ,ןאטעג האנה ראג םיא טאה םע ׳טרעק

 \:כמ טאה ןעמ זא רעבא .ןאמערא ןא ןפלעה ךאד טנײמ

 ־ראפ םיא טאה ,״םילד רזוע״ טימ תיבה לעב ןכײר א ןעװעג

 ןײק טשינ ןיב ךיא׳, * לוק ןפיוא ןגירשעצ ךיז ןוא ןםארד

 .״תולד

 תיב רעטסארפ״ רעד ןענופעג ךיז טאה ליש ןופ רעטעמ 40

 יד ײם לײװ ׳ןפורעג םיא ןעמ טאה ״רעטםארפ״ .״שרדמ

 ,מידיםח ןײק ןעװעג טשינ ןענעז םיללפתמ יד ײם רעדנירג

 ןפורעג ןעמ טאה שידיםח ןעװעג טשינ זיא םע םאװ ןוא

 א ןעװעג זיא שרדמה תיב רעטםארפ רעד ךיוא .״טסארפ״

 ײז ןשיװיצ •ןעגנולײטפא עקינײא טימ ןינב רענײש רעםיורג

 ראפ ןעגנוניוװ ײװצ ׳ליש עשירעבײװ ״דבישי ״דליהק יד

 ןטסארפ םעד .שמש עלערעב ןוא יאבג לריאמ :םישמש ײװצ

 ־רטצה עזעיגילער עלא ךאפ טצונעג ןעמ טאה שרדמה תיב

 ,רוביצב םיליהת ןגאז ,ןענרעל ״דליפת טימ קידנבײהנא ,ןתוכ

 ןטלאה וצ םידיגמ ,ןשיט טעװארפעג ןבאה םאװ םײבר ראפ

 ןוא עקנארק ראפ המילש האופר א ןטעבםיוא ןוא תושרד

 קיטילאפ ךיוא .ןעײטראפ עשיטםינױצ ןופ רענדער ראפ ךיוא

 .ןרעה טנעקעג אד ןעמ טאה םעײנ ןוא

 .ןענרעל ןזעװעג זיא שרדמה־תיב ןשידיםח ןופ דוםי רעד

 ,שירוחב טרעדנוה ײװצ זיב טנרעלעג טראד ןבאה ותעשב

 רעטניװ זיא ןעמ זא .עמערא ךיוא ןוא םאלק־לטימ ןוא עכײר

 םעד טרעהעג ןוא מ״הב ןשידיסח ןיא ןעמוקעגנײרא טכאנײב

 תולג ןיא ןסעגראפ ןעמ טאה ,ארמג ןענרעל ןופ הניגנ לוק

 ײז ןבאה הסגרפ ןופ ״דרוחש הרמ יד קעװא זיא םע זיא

 ענעםירעצ ןטכירראפ וצ ןוא ןפיוק וצ ףיוא .טכארטעג קיניױו

 ןדעי טאה ןעמ ןוא עיםימאק א ןפאשעג ךיז טאה ס׳ארמג

 רעזדנוא רעביא םירוחב עקינײא טקישעגםיורא קיטײרפ

 ןינק ראפ ןעלמאז זיוה ײב זיוה ןעגנאגעג ןענעז ײז ,לטעטש

 .םירםם

 ענעדישראפ ןזעװעג ןענעז מ״הב ןשידיסח ןופ םיללפתמ יד.

 ןשידיםח ןופ תואצוה יד •ןדײ עטושפ ןוא םיליכשמ ,םידיסח

 ,שרדמה תיב ןופ םעזורג יד ןקינײר ײב טנגױ רעקינלעימכ — .1939

 .טנערבראפ ןבאה םיצאנ יד םאװ

 םאד טיובעגפיוא .םיללפתמ יד טקעדעג ןבאה שרדמ תיב

 ׳ר לטעטש ןופ ריבג א ׳ןדמל א דײ א טאה מ״הב עשידיםח

 טצונעג ךיוא ןעמ טאה מ״הב עשידיםח םאד .יקסװאלדיש ןתנ

 ןעמ טאה ראי ןיא לאמ ןײא .ןתוכרטצה עזעיגילער ךם א ראפ

 ןבאה םאװ יד ןזעװעג ןענעז סאד .םיליהת וצ ןפורעג

 יד ןופ םיליהת וצ ןײג םאד .וױזירפ םוצ ןײטש וצ טפראדאב

 רע-ײא רעדעי לײװ ,עיצידארט א ןעװעג זיא םעקינוױזירפ

 .טאדלאם א ןײז וצ ןופ ןרעװ ײרפ טלאװעג טאה

 סדיגמ ןופ םיללפתמ יד .שרדמ־תיב סדיגמ א ךיוא ןעװעג

 בילוצ סאװ ׳תוכאלמ ילעב עטושפ ןזעװעג ןענעז שרדמ־תיב

 ץ׳א ןענרעל טנעקעג טשינ ײז ןבאה תוביס ענעדײשראפ

 ךיוא ראנ ,טנװאדעג זיולב טשינ אד ןבאה ײז .טנגױ רעײז

 ױא דיגמ רעד •יבר רעײז ןראװעג זיא דיגמ רעד .טנרעלעג

 בוט שרוד א ןזעװעג ךיוא זיא םאװ ,ןדמל א דײ א ןעװעג

 טשינ ךיז לאמ ןײק .שטנעמ רעלערוטלוק א ךיוא ןוא ומעל

 ןדעי טימ טבעלעג םולשב ,םינינע עדמערפ ןײק ןיא טשימעג

 ענײז טימ טנרעלעג ,לוח ירבד טדערעג קינײװ ׳םענײא

 זיא ןענרעל ןײז ןופ דוסי רעד .ןדישראפ רע טאה םידימלת

 ךרד לעב רעסיורג א ןזעװעג זיא ןײלא רע .ץרא ךרד ןעװעג

 ־ימלת ענײז ןיא ןצנאלפנײא טלאװעג רע טאה םאד ןוא ץרא

 תושרד עגײז ןרעה וצ ןעמוקעגםיוא זיא טסבלעז רימ .םיד

 ,סמיקילא שירעב ״ד״ע רעטאפ ןײמ לײװ ,רפוש תעיקת ראפ

 ןיא םיארונ םימי יד ןיא ״ףםומ לעב״ ראי ךםא ןזעװעג זיא

 השרד יד ןביוהעגנא טאה דיגמ רעד ןעװ .שרדמה תיב םדיגמ

 עור תא ןיריבעמ הקדצו הליפתו הבושת״ רעטרעװ יד טימ

 יד טימ ןענאטשעג תוכאלמ ילעב עטושפ יד ןענעז ,״הרזגה

 ״דבושת וצ קשח ןוא ,דחפו המיא טימ פעק יד רעביא םיתילט



 תקולחמ־םינבר / ןאזנדירפ יבדרמ
 (ןױצל־ןושאר)

 ןא טלאפ ןגער רעטכידעג א .ץ״רת ראי ןיא רופכ־םױ ברע

 טײקיטכראפ יד טקראטשראפ ןוא לטעטש ןרעביא רעהפיוא

 ןעוטראפ ,עטגראזראפ — םיתילט טימ ןדײ .ןידה םױ ןופ

 לביטש ןײז ןיא רעדעי טלײאעג ןבאה ׳תובושת ירוהרה ןיא

 טגוזעג ןופ ראי א ,ראי רעסעב א ףיוא ןטעב תסגכה תיב ןוא

 ןײז ןיא ןעגנאגרעד זיא דיסח רעד טשיג רעבא .הסנרפ ןוא

 ׳תםנכה תיב ןיא רעקרעװטנאה רעד טשינ ןוא ,לביטש

 רעד וצ ,סאג רעצלעיק רעד וצ טריפעג ןבאה טירט סנעמעלא

 םהרבא ׳ר בר רעד זא ״דרושב עקירעיורט יד .בר ןופ גגוניוװ

 ־רעדנאנופ ךיג ךיז טאה ,ןראװעג רטפנ זיא ל״צז ןאמלים קחצי

 הרותה ילודג יד ןאטעג ןסיוװצ ןבאה סעשעפעד .ןגארטעג

 ןטצעל םעד ןבעגפא ןעמוק וצ לטעטש ןוא טאטש רעדעי ןיא

 רעקינלעימב יד •דײ ןכעלרע ןוא ןדמל ןםיורג םעד דובכ

 ׳ירובק וצ ןעגנערב וצ טגראזעג טאה גנורעקלעפאב עשידײ

 .ירדנ לכ ראפ רטפנ םעד

 .תקולחמ ערעטיב יד ןביוהעגנא ךיז טאה גאט םענעי ןיא

 טאה ״דיװל יד ןריפכרוד ןעמוקעג זיא אשידק ארבח יד ןעװ

 ןעװעג זיא רעכלעװ ,ןוז ם׳בר םעד היבוט טלעטשעגםיורא ךיז

 ׳ןבײרשרעטנוא םיא לאז ןעמ טגנאלראפ ןוא ״דארוה־הרומ

 בר טרעװ רע .ה.ד ,רעטאפ ןײז ןופ םוקמ אלממ זיא רע זא

 רעקראטש א ףיוא ןפארטעגנא רעבא טאה רע .קינלעימכ ןיא

 .טפאשרענגעק

 גנוטאראב א ןעמוקעגראפ זיא ןהיבוט ןופ קורד ןרעטנוא

 ןוא היװל רעד וצ ןעמוקעג ןענעז עכלעװ ,םינבר יד ןופ

 ׳יליהק רעשידײ רעד וצ ןדנאװעג ךיז ײז ןבאה הרירב־ןיאב

 םלא ןהיבוט ןופ רוטאדידנאק רעד ףיוא ןײז וצ םיכםמ

 ןרעטנוא גנוציז א ןטלאהעגפא טאה הליהק יד .בר רעקינלעימכ

 ־יעכלעװ ,גרעברעבליז ףסױ דוד ,סעזערפ־הליהק ןופ ץיזראפ

 עגנאל ךאנ .בר סלא ןהיבוט ןעמיטשאב ןגעק ןעװעג זיא

 ׳רעדורב ןרעטלע ס׳היבוט טגײלעגראפ ײז ןבאה םיהוכיװ

 היבוט ןוא — ץישעלאד ןיא בר ןעװעג זיא רעכלעװ ,לרעזײל

 זיא גאלשראפ רעד ןעװ .הארוה־הרומ ןבײלב רעטײװ לאז

 ־נענרעד ךיז טאה סע ןוא ןהיבוט ןרוד ןראװעג ןפראװעגפא

 ,תמה לוליח א טארדעג טאה סע ןוא גנאגרעטנוא־ןוז וצ טרעט

 ןהיבוט הליהק יד טאה ,רופכ־םוי ןגיל ןביילב לאז רטפנ רעד

 .תונברה־אסכ סאד קילײווטייצ טנשרי רע זא ,טגאזעגוצ

 םעד טײלגאב ןבאה רעדניק ןוא ןעיורפ ,ןטםירק ןוא ןדײ

 ןסאלשעג ןענעז ןטפעשעג עלא .ור רעקיבײא ץיז וצ בר

 ׳רטפנ ןטימ ןורא םעד ןגארטעגכרודא טאה ןעמ וװ .ןראװעג

 ־אדילאם ןיא ןטפעשעג יד ןסאלשעג ןטםירק יד ךױא ןבאה

 ןבילבעג ןורא רעד זיא ליש רעד ייב .רעיורט ןופ טעטיר

 ןופ םידפסה יד וצ טרעהעגוצ ךיז טאה ןומה רעד וװ ,ןײטש

 .םינבר ליפ

 יד .הרובק וצ ןראװעג טכארבעג טעפש ץנאג זיא בר רעד

 לרעזײל ,עלעקנעי םינבר יד — ןיז ענעבילבעגרעביא ײרד

 ןראװעג טײלגאב זיא סאװ ,שידק טגאזעג ןבאה היבוט ןוא

 ןלאפעג יװ .םלוע ןטלמאזראפ ןופ ןײװעג ךעלרעמאי א טימ

 ־נענאמרעד ,םײהא ןײג טזאלעג רעדעי ךיז טאה ,תוחוכ יד ןופ

 תיב ןיא ןײטש טגעלפ רעכלעװ ,גיהנמ םעד ,בר םעד ךיז קיד

 ןײז וצ ןענרעל ןוא תושרד ןגאז רעמעלעב ןפיוא שרדמה

 טליפעג ךיז טאה רענײא רעדעי .טסײג־הרות ןיא ןדײ עכעלרע

 ברע ןקידקיטנוז־שיגארט םעד ןבעלרעביא ןכאנ ןגאלשרעד

 .גאט־רופכ־םױ

 וצ ןביוהעגנא לטעטש סאד טאה תוכום דעומה לוח טשרע

 ןיא בר ןבײלב טעװ רעװ ־ןריטוקסיד ןוא ןסעומש ,ןכאק

 ? קינלעימכ

 היבוט ךיז טאה טלאהעג ןקיכאװ םעד ןעמוקאב םײב

 .טרעװ םוש ןײק טשינ ןבאה ןעגנואימאב ענײז זא ,טגײצרעביא

 ־הרומ סלא רעירפ םאװ טלאהעג ןבלעז םעד טמוקאב רע

 .יירעגירק א ןבױהעגנא ךיז טאה סע .בר א יוו טשינ ןוא הארוה

 םעזערפ־הליהק רעד ײז ןשיװצ ןוא םידיםח לײט רעםיורג א

 א ןבאה ףראד קינלעימכ יװ טאטש אזא זא ׳ןטלאהעג ןבאה

 םעד טגײלעגראפ ןבאה ײז .היבוט זיא סע יװ ןדמל ןרעםערג

 ־אםכ םעד ףיוא טכער עבלעז יד טאה רעכלעװ ,בר רעװאקאר

 זיא עדײז א סבר רעװאקאר םעד לײװ — היבוט יװ תונבר

 בילוצ ןוא רעטאפ סהיבוט ראפ קינלעימכ ןיא בר ןעוועג

 תונבר־אסכ םאד ןטערטפא טזומעג רע טאה תובים עסיװעג

 רעטאפ סהיבוט ןופ הריטפ רעד ךאנ .רעטאפ סהיבוט ראפ

 ״דיבוט יװ שרױ רערענעלק ןײק טשינ בר רעװאקאר רעד זיא

 .ןטלאהעג ליפ ןבאה —

 ־קאראכ ןטסנרע ןא ןגארט וצ ןביוהעגנא טאה תקולחמ יד

 לופ ןעװעג ןענעז הליהק רעשידיי רעד ןופ ןעגנוציז יד .רעט

 וצ ןעװעג רעװש זיא סע .ןלאדנאקס ןוא ןעײרעגירק טימ

 םע .ןגיװשעג טשינ ליױורעד טאה היבוט .םכםה א וצ ןעמוק

 רעמ ךאנ ןבאה עכלעװ ,םיצעױ ןפאשעג םיא םורא ךיז ןבאה

 ןשטנעמ רעמ םאװ קידגעיצנײרא ,תקולחמ יד טפראשראפ

 ייווצ ףיוא טלייטעצ ךיז טאה טאטש יד .ןעיירעגירק יד ןיא

 רעטסערג רעד ,דצ םהיבוט ףיוא םרעקרעװטנאה יד — ןרעגאל

 .בר רעװאקאר ןופ דצ ןפיוא ןעװעג ןענעז םידיםח לײמ

 .װאלדיש לטעטש א ןאראפ זיא קינלעימכ ןופ טיױו טשינ

 לטעטש ןקיזאד ןופ בר םוצ ןראפ ןדײ ןגעלפ קינלעימכ ןופ
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 רעטיב רעײז ןענײווםױא םיא ראפ ןגעלפ ןעיורפ .תוצע ןגערפ

 ן׳יבר םעד טגעלפ ןעמ .ןדײל ןוא תורצ ערעײז ןלײצרעד ,ץראה

 ןעמוקאב ראפרעד ןוא סעטאלז ראפ א טימ לטױוק א ןבעגפא

 תוכז םעד ןיא זא ,קיאור ץנאג ןעװעג זיא ןעמ ןוא הלוגס א

 רענײא טשינ זא ,ןעמ טאה טגאזעג .ןרעװ ןפלאהעג ןעמ טעװ

 יבר רעד עכלעװ תולוגם יד ןופ ןראװעג ןפלאהעג ןיוש זיא

 .טיג

 ןיא םידיסח ענײז טאהעג טאה יבר רעוועלדיש רעד

 *רעביא ענייז ןופ ייווצ ןפורעג ךיז וצ טאה רע .קינלעימכ

 ׳ץישנאז ןימינב ןוא ןאזנדירפ המלש ןרהא ,םידיסח עגעבעגעג

 .הקולחמ רעקינלעימכ רעד ןופ געװסיוא ןא ײז טגיילעגראפ

 היבוט זא ,גנוניימ רעד ייב ןעװעג זיא בר רעוועלדיש רעד

 רעד טאה רעבירעד ׳קינלעימכ ןיא בר א ראפ טשינ טסאפ

 ןהיבוט ןבעג וצ טיירג זיא רע זא ,טגיילעגראפ בר רעוועלדיש

 טסילאטיפאק א םאוו ׳טנופ טגזיוט ךרעב ׳סעטאלז טנזיוט 20

 זא ׳לארשי־ץרא ןײק ןייז וצ הלוע ידכ ׳ןבאה טפראדאב טאה

 רעד טאה םעד רעםיוא .לארשי־ץרא ןײק קעװא לאז רע

 עװיטארטםינימדא עלא ןקעד וצ טגיילעגראפ יבר רעװעלדיש

 דעד ןיא הוקמ יד ןוא דאב יד ןטכירראפ ךיוא יוו םעבאגםיוא

 ;בצמ ןראטינאםיטנא ןא ןיא ןעבופעג ךיז ןבאה עבלעװ ׳טאטש

 ןופ רוטאדידנאק רעד ףיוא ןײז םיכםמ היבוט לאז ראפרעד

 רעקםמאדאר ןטנאקאב םעד ׳בר רעװעלדיש םעד ,םעדײא ןײז

 עטנאמרעדנביוא יד .קינלעימכ ןיא בר םלא ,רעדורב א םניבר

 םעד וצ ןדנאװעג ךײלג ךיז ןבאה בר רעװעלדיש ןופ םיחילש

 ןוא ןאמלעמ השמ ׳ץעױ־טפיוה םהיבוט ׳רעײטשראפ־הליהק

 ןעצ םיא קידגרעכיזראפ ׳ןינע ןצנאג םעד טגײלעגראפ םיא

 השמ .ןעמוקאב טעוו היבוט ןכלעװ ׳םוכם ןופ טנעצארפ

 רע זא ׳ןכארפשראפ ןוא המכםה ןײז ןבעגעג טאה ןאמלעמ

 סאד זא קידנטלאה ׳ןריפוצכרודא ךאז יד ןעימאב ךיז טעװ

 .ךוםכם־םינבר מעד ןזעל ןופ געװ רעקיצנײא רעד זיא

 ןבעגעג ןסיוװצ ןאמלעמ השמ טאה םורא געט עכעלטע ןיא

 טדערעג טאה רע זא ׳ןײשנאז ןימינב ןוא ןאזנדירם המלש ןרהא

 טימ ליװ ןיבר רעװעלדיש ןופ תחלשמ א זא ןוא ״דיבוט טימ

 רעטמיטשאב א ףיוא גנופערט יד טמיטשאב ןוא ןדער םיא

 טשינ רע טאה ׳םיא וצ טמוק עיצאגעלעד יד סאװ ןגעװ .העש

 םידיסח רעװאלדיש יד ןעמוגעגפיוא טאה היבוט .טלײצרעד

 ענעדישראפ ןגעװ טדערעג טאה ןעמ .גנוניוװ ןיא ךיז ײב

 יד ןענעז ׳תונבר טקנופ םוצ ןעמוקעג זיא םע ןעװ ראנ ׳ןכאז

 םוש ןײק קידנבאה טשינ ׳עטשיוטנא קעװא םידיסח רעװעלדיש

 םהיבוט ךאנ .ןעגנולדנאהרעטנוא עקידרעטיױו ףיוא גגונעפאה

 רעד טאה ,ןיבר רעװעלדיש ןופ גאלשראפ םעד ןפראװפא

 ־םמאדאר יד יװ רעגנעהנא רעמ ליפ ןעמוקאב בר רעװאקאר

 םהיבוט ןעװעג זיא רעםערג ךאג .םידיםח רעװעלדיש ןוא רעק

 ץעױ־טפיוה ןײז ,םרעײטשראפ־הליהק יױוצ יד ןעװ ,טסולראפ

 דצ םוצ ןעגנאגעגרעבירא ןענעז רוש ןתג ןוא ןאמלעמ השמ

 א ןבעגעג טאה עגאל ענעפאשעג־ײג יד .בר רעװאקאר ןופ

 וצ ןלעטש וצ הליהק רעד ןופ םעזערפ םעד טײקכעלגעמ

 ןיא בר סלא בר רעװאקאר ןופ רוטאדידנאק יד גנומיטשפא

 טליױועגםיוא רע זיא ןעמיטש טײהרעמ א טימ .קינלעימב

 •ןראװעג

 ןרעװ טקיטעטשאב טפראדעג טאה םולשאב רעקיזאד רעד

 עקיטײזנגעק ןביוהעגנא ךיז ןבאה .טכאמ רעשיליופ רעד ךרוד

 •טכירעג ןשיליופ םוצ ןעגנאגרעד זיא ךאז יד זיב תוריסר

 ךאנ ןעמ טאה ןעגנולדנאהראפ־טכירעג עטשרע יד ראפ

 ־נײרא טשינ לאז ןינע רעד זא ׳עגאל יד ןעװעטאר טוװרפעג

 א םידדצ עדײב טגײלעגראפ טאה׳מ .טנעה עשײוג ןיא ןלאפ

 ךיז ןלאז םידדצ עדײב וא ,גנידאב ןטימ םינבר ןופ תוררוב

 םעד רעטנוא ךיז ןפראװ ײז זא ׳ךעלטפירש ןטכילפראפ

 דעבא טאה היבוט .ןגארטםיורא ןלעװ םינבר יד ןכלעװ סולשאב

 א ןבעגעגסיורא לאמ ןײא ןיוש ןבאה םינבר יד זא ׳טהנעטעג

 ךיז טאה סע .רעטאפ ןײז ןופ הרובק רעד ראפ ןיד־קספ

 ןעמ .עטמאאב עשיליופ ןפיוקרעטנוא ןופ געיעג א ןביוהעגנא

 ךיוא .םרעגנעהנא יד ײב טלעג טלמאזעג קעװצ םעד וצ טאה

 ,ןיציבר עטלא יד ,רעטימ ןײז ןוא היבוט םאװ ןטלאהעג יד

 .םיטפשמ ףיוא ןראװעג טעדנעװשראפ ןענעז ׳ןעמוקאב טאה

 יד ײב ,דצ ןטײװצ םײב ןעמוקעגראפ זיא עבלעז סאד

 ןגיוצעג ךיז ןבאה ןטכירעג יד -בר רעװאקאר ןופ םרעגנעהנא

 ־עגפא ןעגנולדנאהראפ־טכירעג יד טאה ןעמ ׳ןטאטלוזער ןא

 .תודע עשירפ ןפורוצסיורא ליצ ןטימ טגײל

 טנעקאב בר רעװאקאר ןופ םידיסח יד ןבאה טײצנשיװצ ןיא

 ןעמאנ ןטימ ,ץינפאטס לטעטש ןופ רחום־האובת ןסיװעג א

 .םיצירפ ײב האובת ןפיוק טגעלפ רעכלעװ ׳טארמיצ םהרבא

 ןיא טעבראעג טאה ׳םיצירפ יד ןופ םענײא ןופ רעטכאט א

 טעלאזנארב־טנאה א. טפיוקעג טאה ןעמ .םױרעטסינימ־ןרעניא

 סאד טאה רחום־האובת רעד ןוא ןטנעמאיד טימ טצופאב

 ןיטמאאב עטנאמרעדנביוא יד טנעזערפ סלא ןבעגעגרעביא

 רעװאקאר םעד תבוטל ץנעװרעטניא ריא ןטעבעג ײברעד ןוא

 •ןקידעלרעד וצ וױטיזאפ ןינע םעד ןכארפשראפ טאה יז .בר

 טקישעגוצ זיא םױרעטםינימ־ןרעניא ןופ .ןעװעג עקאט זיא יוזא

 ־אטס רעד ןוא עטסאראטם םוצ גנוקיטעטשאב יד ןראװעג

 בר רעװאקאר ןופ עיצאגימאנ יד טקישעגרעביא טאה עטםאר

 רעד וצ ׳בר רעקינלעימכ סלא ןײטשפע עשוהי רזעילא ברה

 .הליהק רעשידײ

 זיא ןשינעםײרמורא ןוא ןעײרעגירק יד ףיוא קידנקוק טשינ

 ׳קינלעימכ ןײק רעבירא תיב ינב ןײז טימ בר רעװאקאר רעד

 ־הליהק יד טימ םרעגנעהנא ענײז טראװעגפא םיא ןבאה סע וװ

 ןעמ טאה ןכאז יד טימ אטיוא םעד .שארב םרעײטשראפ

 רעטנעצ עמאם ןיא הריד רענעגגודעג רעד וצ טריפעגוצ

 בר םעד ןבאה סרעײטשראפ־הליהק יד .קראמ ןיא — טאטש

 .םינינע עזעיגילער יד רעביא החגשה יד ןבעגעגרעביא

 ליפ טימ ןראװעג טעטסאלאב זיא שמש־טאטש רעד ׳לםאי

 יד רעביא ןפױלמורא טפראדעג רע טאה רעהפיוא ןא .טעברא

 ,תופיםא ףיוא םידיםח יד ןפורוצפיונוצ ןסאג רעקינלעימכ

 טימ בר רעװאקאר ןשיװצ טקאטנאק א ןטלאהנא ןוא תובישי

 ׳טאטש רעד ןיא ןטײקכעלנעזרעפ ערעדנא ןוא הליהק רעד

 .לג״דא הלימ־תירב ׳תונותח ףױא בר ןטימ ןײגטימ ךיוא יװ
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 ןעװעג בר רעװאקאר ןופ גנונױװ יד זיא טכאנײב טעפש זיב

 ןעגנאגעגרעדנאנופ ךיז ןענעז םידיסח יד ןעװ .םידיםח טימ לופ

 יד ןופ טכיל עקראםש יד ןשאלראפ טאה שמש לסאי ןוא

 זיא ,קראמ ןפיוא ןעגנאגעגסיורא ןענעז עכלעװ ,םרעטצגעפ

 ־נריצאפש יד ןוא טעפש ץנאג ןיוש זיא סע זא ,ןמיס א ןעװעג

 ןיא רעדעי ןײג תיװקיצנײא ןביוהעגנא טאה טנגױ עקיד

 .םײה ץיז

 טקראטשראפ רעמ ךאנ זיא רעגנעהנא ענײז טימ היבוט ײב

 רעד וװ ,סאג רעדעי ןיא ןוא ןליפעג־המקנ יד ןראװעג

 סהיבוט ןענופעג ךיז ןבאה ןעגנאגעגכרודא זיא רעװאקאר

 ןעװעג דובכב עגופ ןבאה עכלעװ ,םינלעב טאלג ןוא ןשטנעמ

 תיב ןיא ןפורעגםיוא ךיוא טאה היבוט .בר רעװאקאר םעד

 רעװ ןוא בר רעװאקאר ןופ הטיחש יד טרםא רע זא ,שרדמה

 םײב בלח םעד ןקוקאב עכלעװ ,םיטחוש יד ןופ ןםע טעװ םע

 ,תופרט ןםעגעג טלאװ רע יװ טוג יוזא זיא ,בר רעװאקאר

 ײב ןעװעג ןענעז עכלעװ ,םינבר יד ןופ ןיד־קספ ןטיול לײװ

 ךעלצעזעג טשינ רעװאקאר רעד זיא ,רעטאפ ןײז ןופ היװל רעד

 ןרשכ וצ טכער ןײק טשיג טאה רע ןוא קינלעימכ ןיא בר

 רעװאקאר רעד טאה םורא געט עכעלטע ןיא .ךאז םוש ןײק

 ןעמורפ א זא ,יוזא — הטיחש םהיבוט טרםאעג רעדיוו בר

 ןםע וצ טשינ יװ הרירב ןייק ןבילבעג טשינ זיא דיי ןכעלרע

 רעװ .ןישודיקו הפוח טימ ןעװעג זיא עבלעז םאד .שײלפ ןײק

 ־קספ ןטיול טאה בר ןײא ײב ןישודיקו הפוח ןעמונעג טאה םע

 ךיוא .יורפ וײז טימ ךעלצעזעגמוא טבעלעג ןטײװצ ןופ ןיד

 רעד ןכלעװ ןוױוא םעד טכאמעג קידצמח דענײא טאה חםפ

 טנגונגאב ראנ טשינ ךיז טאה ןעמ .טרשכעג טאה רעטײװצ

 .דםיוטשנעמאזוצ וצ ןעמוקעג ךיוא זיא סע ראנ ,רעטרעװ טימ

 םיורא השרד א ךאנ זיא בר רעװאקאר רעד ןעװ לאמ ןייא

 ןבאה ׳שרדמה תיב ןופ גרעברעבליז ףםוי דוד טימ ןעמאזוצ

 ־טנאה עפורג א טראװעגפא הליהק רעד ןופ םעזערפ םעד

 פאק ןיא שאלפ א. טימ טגנאלרעד טאה רענײא ןוא רעקרעװ

 ןוא האנש יד .טעדנוװראפ םיא ןוא גרעברעבליז ףםױ דוד ןופ

 ־מוא ןעװעג ןענעז היבוט ןוא רעוואקאר ןשיווצ םעגירטניא

 עסיורג א טשימעגנײרא ךאנ ךיז ןבאה וצרעד .ךעלגערטרעד

 ־ראפ רעמ ךאנ ןבאה עכלעװ ,גנורעקלעפאב רעד ןופ לײט

 טאהעג טאה דצ רעדעי .ײז ןשיװצ טײקנסיבראפ יד טפראש

 א ראפ טפיוקעגרעביא טאה ןעמ עכלעװ ,״סעקטנא״ ענײז

 מזאלעג טשינ בר סרענגעק םעד ןבאה ײז ןוא ןפנארב קנורט

 .םאג ןיא ץיגכרודא

 א ןוא טםױואקאר א ןעװעג זיא ײצילאפ רעד ןשיװצ ךיוא

 טימ טנאיצילאפ רעכיוה רעד ,יקםװאקישטלאב .טסיאהיבוט

 ןטימ ןזיוה־ףלאג עטיירב ןוא לװיטש ענעטעמאכ ,ערעװש יד

 רעד ןעװעג זיא ,הצמ עטלדערעג א יװ ףוצרפ ןטלפוטשעג

 רע טאה לײװרעד .ןטסיװאקאר יד ײב רעײגנײא רעטפא

 ןוא ,גראװכוש ׳גראװנסע ,סעפע ןעמונעג רחוס ןדעי ײב

 רעד טימ ׳עדײמ ׳טנאיצילאפ רעשיטסיאהיבוט רעד .גנודײלק

 .םינינע עשידײ ץא יקב רעמ ןעװעג זיא זאנ רעטצראשראפ

 ןוא ײצילאפ רעמײהעג רעד ןיא טעבראעגטימ ךיוא טאה רע

 ־נײרא עכעלטנגױ עשידײ םיא ךרוד ןגעלפ לאמ ןײא טשינ

 .טײקירעהעגנא רעשיטילאפ רעײז בילוצ הסיפת ןיא ןלאפ

 לבײל ,ןיזוק םהיבוט ײב ןפערט טפא ןעמ טגעלפ ן׳עדײמ

 הקשמ רעד ראפ גנוניולאב םלא .ןרוכיש קנעש ןיא ןאמליס

 א ראפ בר רעװאקאר םעד ןכאמ ןפלאהעג ן׳היבוט רע טאה

 ירפ רעד ןיא ,גאט ןקידתבש א ןיא .רעכערבראפ ןשיטילאפ

 םעד ןריטסערא וצ לעפאב א טימ ײצילאפ ןעמוקעגנא זיא

 א זיא רע זא ,גנוקידלושאב רעד רעטנוא בר רעװאקאר

 רעװאקאר םעד ןעמ טאה ןטײק ןיא רענעסאלשעג א .טסינומאק

 זיא דרעפ ןוא ןגאװ א ןוא טאטש רעד ךרוד טריפעגכרודא בר

 ןםעזעגפיוא בר רעד זיא טאטש רעד רעטניה .ןראפעגכאנ םיא

 ןיא ןראװעג טריפעגפא ײצילאפ ןופ גנוטײלגאב רעד ןיא ןוא

 ןעגנולעג זיא ןעגנואימאב עגנאל ךאנ .הםיפת רעװעשטניפ רעד

 .עיצואאק ףיוא הסיפת רעד ןופ בר םעד ןעײרפאב וצ

 .גירק־טלעװ םעד זיב ןגיוצעג תקולחמ יד ךיז טאה ױזא

 ןײק ןײרא ןענעז םיצאנ יד ןעװ ,1939 ,רעבמעטפעס ןט־5 ןיא

 ־םיוא בר רעװאקאר רעד ןוא היבוט ךיז ןבאה ,קיגלעימב

 ײז ןבאה טײצ רעםיװעג א ךאנ .טעטש ערעדנא ןיא ןטלאהאב

 .וטעבעגרעביא ךיז ןוא קינלעימכ ןײק טרעקעגקירוצ ךיז

 רעקינלעימכ רעד ןופ לרוג םעד טלייטעג רעטעפש ןבאה עדייב

 .הליהק



 תקולחמ־תונבר רעד וגעװ ועגנאלקפא־עםערפ

 ןוסערפ רעד ןיא קינלעימכ ץא תקולחמ תונבר

 םהרבא קחצי ׳ר בר ןעװעג ראי 45 ןופ ךשמ ןיא זיא קינלעימכ ןיא״

 םאד טריפעג ךאנ טאה ףםױ היבוט ברה רענײז ןוז רעד ♦ןאמלים

 ♦טבעלעג ךאנ טאזו רענײז רעטאפ רעד תעב קינלעימכ ןיא תוגבר

 ןבאה /ןבראטשעג זיא בר רעטלא רעד תעב ,קירוצ ראי 20 טימ

 ףסױ היב־ט ,בר םעד תונבר־בתכ א ןבעגעג טראד ןופ ןדײ עלא טעמכ

 ♦ןאמליס

 טאד טרינאיטסעװק ןאמצלאז דוד םנרפ רעקינלעימכ רעד רעבא טאה

 רעקינלעימם יד ךיז טאה םעד בילוצ ןוא ןאמלים ברה ןופ תוגבר

 םעד ףיוא ןטרעפא ןקיש ןלאז יד עקימורא יד וצ טעדנעװעג הליהק

 ♦קינלעימכ ןיא ןטםאפ ןשיגבר

 םרוקנאק םוצ טלעטשעגוצ טשינ ןיז טאה םינבר יד ןום רענײק

 ײואטשראפ ןופ ןוז םוצ טרעהעג תוגבר רעקינלעימכ םאד זא ,קידגםיװ

 ןדלאמעג ךיז טאה ןאמלים ברה ןופ בורק רעטנאנ א זיולב ♦בר םענעב

 עטױהי רזעילא ,בר רעװאקאר רעד זיא םאד ♦ןטסאפ ןקיזאד ןפױא

 ♦ןײטשפע

 ןעלטימ עפראש טימ ןטארטעגםיורא ןאד זיא ״םינברה תדוגא״ יד

 יץלעק ןיא הרות־ןיד א ןעמוקעגראפ ןאד זיא סע ♦בר רעװאקאר ןגעק

 ,ןיזדאר ן ןופ םינבר יד ןעמונעגלײטנא ןבאה םע רעכלעװ ןיא

 ־םיורא טלאמעד ןבאה עכלעװ ,קסנימאװאנ ןוא קצאװטא ,װאקראזא

 טרעהעג קינלעימכ ןיא תונבר םאד זא ,קספ ןקימיטשנײא ןא ןגארטעג

 ♦ןאמלים ברה םוצ

 ןוא ןיד־קםפ ןטימ טנכערעג קינײװ רעבא ךיז טאה ןײטשפע ברה

 טײהרעמ א טימ ןראװעג טלײװעגםיוא רע זיא בר א ןופ ןלאװ יד תעב

 םינבר ײר עצנאג א ךיוא יװ ״םינברה תדוגא״ יד ♦םיטש (ןײא) 1 ץפ

 ררה טרסאעג ןבאה ,םינבר עדײב יד ןופ םיבורק ןוא םײבר ןוא

 ♦בר ללכב ןײז וצ ןײטשפע

 םוצ ןראװעג טקישעגרעביא ןיוש סנטצעל זיא תקולחמ עקיזאד יד

 ♦״עראװעיאװ רעצלעק

 (1934 טםוגיוא רעט־14 ,189 ׳מונ ,״טנעמאמ רעד״)

 תוקולחמ

 ןוא ןאמליס ברה ןשיװצ גירק רעקירעי־ד א ןיוש ךיז טכאד זיא׳ס״

 ןבעגוצרעביא תוחוכ ערעזנוא ןיא טושפ טשינ זיא׳ם ♦ןײטשפע ברה

 עקאט ן טאטלוזער רעד ♦המחלמ רעד טא ןופ טלאהניא םעד וליפא

 ןיא םיורא םנטצעל יזיא ,״םיגברה תדוגא״ יד יװ ערעדנא ןײק טשינ

 םעד רעהעג קינלעימכ ןיא תונבר סאד זא ,ןיד־קםפ א טימ ״טנעמאמ״

 ♦ןאמלים ברה

 ןרעטנוא הליגמ ריא ןיא הליןיק רעקינלעימכ יד ףיורעד טגערפ

 :״רעפטנע רעקידתמא רעכעלטנפע ןא״ ןעמאנ

 וצ זדנוא ״םינברה תדוגא״ יד סיוא טלאפ יװ סנטשרע ? שטײט׳ם

 ןיא ךאד זיא ♦הלאש רעטגערפעג טשינ א ףיוא הבושת ןרעפטנע

 ,כימםרופמ םינואג ,םינבר ןופ ןיד־תיב א ןסעזעג אפוג קינלעימכ

 ױעד וצ ןעװעג םיכסמ ךיז ןרעלקגײרא גנאל א ךאנ ןבאה עכלעװ

 ץ־טשפע עשוהי רזעילא יבר םישודק לש ןנב ןואגה ברה ןום תונמתה

 ? בר רעקיגלעימכ םלא

 םינבר עדײב יד ןשיװצ ךאמפא ןא ,בתכ א ןאראפ זיא םעד ץוחא

 ןיא הרות־ןיד א ןוא ןיבר רענשטעסאיפ םײב ןעמוקעגראפ זיא םאװ

 רעקםניװד ןופ גגונײמ יד טשימעגנײרא טרעװ אד ? שטײטס ,ץלעק

 זא טלאה רעכלעװ ,(״יוליע רעװאשטאגאר רעד״ ןיזאר ףסױ יבר) ןואג

 רעקסירט רעד זא ,טלײצרעד טרעװ סע ןוא ןײטשפע ברה זיא טכערעג

 ♦ןילבול ןיא טצעי זיא רעכלעװ ,א״טילש יקםרעװט יכדרמ השמ ׳ר יבר

 ףיוא טשודיחעג רעײז ךיז רע טאה ,קינלעימכ ןיא ןעװעג טאהעג זיא

 ענײז ןופ ש לפ ןםעגעג שוריפב ןוא ןײטשפע ברה ןגעק רוסיא מעד

 ♦עסצק

 יבישעמ עכלעזא זא ,״םינברה תדוגא״ יד ןײא טשינ טעז יצ ? שטײטס

 ? הרותה דובכ םעד ןביוה וצ דנאטשמיא טשינ ןפוא־םושב ןענײז

 *סיורא טבאקעג םתס ״םינברה תדוגא״ יד סע טאה יוזא יװ ? שטײטס

 רעקיגלעימכ רעד ןופ תונעט יד רעירפ קידנרעה טשינ קםפ א ןבעג

 ? הליהק

 164 ׳מונ ,״טנעמאמ רעד״ /ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא״ גנולײטפא)

 (1935 ילױ רעט־17



 וזעװלוש װא דוניח / ױישנאז השמ
 (ביבא־לת)

 ־איצידארט־זעיגילער רעד זיא דנאנאכאנ ןראי רעטרעדנוה

 -קינלעימכ ןיא ןבעל ןשידײ ןופ דוסי רעד ןעװעג דוניח רעלענ

 ־וצפיוא ןביוהעגנא ןיוש ןבאה ןליופ ןיא ןעװ ,טלאמעד דיוא

 ־טלעװ ןוא הלכשה רעד ןופ ןעגנוצארפש עטשדע יד ןײג

 ןופ גנוטסעפ א ןעװעג ץלא. דאנ קיגלעימכ זיא ׳טײקכעל

 טשינ טאה סאװ ,טײקשידײ רעמורפ־םערטסקע ןוא תודיסח

 וצ ןביוהעגנא ןבאה עכלעװ ,ןטניװ עײנ יד ךיז וצ טזאלעגוצ

 .דנאל ןיא ןזאלב

 שרדמה־תיב - הבישי - רדח
 ךעלריטאנ זיא ךוניח ןלענאיצידארט־זעיגילער ןופ דוםי רעד

 עפש א טגאמראפ ןראי עלא טאה קינלעימכ .רדח רעד ןעװעג

 ,םירדח יד ןופ קידנבײהנא — םירדח םינימ ענעדײשראפ ןופ

 ראי ײרד ןופ — דעלרעדניק ענײלק יד טאה׳מ עכלעװ ןיא

 י״שר טימ שמוח ךאנרעד ןוא תיב־ףלא םעד טנרעלעג — טלא

 טנרעלעג טאה׳מ וװ ,ךעלגנײ ערעטלע ראפ םירדח יד זיב

 .העד־הרױ ןוא םיקםופ ,תפםות טימ ארמג

 ־טלא ןוא םירדח עלא יד טקידנעעג ןבאה עכלעװ םידימלת

 ץוחמ תובישי ןיא ןענרעל קעװא ןענעז ,ראי 15—14 ןראװעג

 ןבאה עכלעװ ,טעטש עםיורג עטײװ ןיא לאמ לײט ,קינלעימכ

 ךיוא טאה קינלעימכ .סרעטנעצ־הבישי עםיורג םלא טמשעג

 ןראװעג ןעמונעגנא ןענעז עכלעװ ,םידימלת לאצ א טאהעג

 ־נירגעג זיא םאװ ,״ןילבול ימכח תבישי״ רעטמיראב רעד ןיא

 יד .אריפאש ריאמ ברה ,בר רענילבול ןכרוד ןראװעג טעד

 ןײשנאז השמ

 ןענרעל ןראפעגםיורא טשינ ןענעז םאװ רעדיװ םירוחב עקינעי

 ןסיורג ןיא קידנעטשבלעז טנרעלעג ןבאה ,דמערפ רעד ןיא

 עקיזאד יד ןיא .שרדמה תיב ןשידיסח ןיא רעדא שרדמה־תיב

 סעפורג טכאנ ןוא גאט ןפערט טנעקעג ןעמ טאה םישרדמ־יתב

 ןוא ם״ש קיםײלפ ןענרעל ,רעמ ןוא ײרד־ײװצ וצ ,מירוחב

 ןיא טנכייצעגםיוא סרעדנוזאב דיז ןבאה עכלעװ יד .םיקםופ

 זיב בר םײב ןענרעל ןגעלפ ,םײוליע ײז ןשיװצ ,דומלתה םי

 טשינ הנותח רעד ךאנ ריוא לײטנטםרעמ ןוא הנותח רעײז

 טאה רעװש רעכײר רעד תעב ,ןענרעל וצ טרעהעגפיוא

 .הםנרפ ראפ טגראזעג

 ןיא ןבאה תומחלמ־טלעװ עדײב ןשיװצ הפוקת רעד ןיא

 תיב״ הבישי יד .תובישי עכעלטע טריטםיםקע קינלעימכ

 ־אװאנ ןזײרק־הבישי יד ןופ ןראװעג טעדנירגעג זיא ״ףסױ

 ןוא תוקבד ןוא דומיל־רםומ טימ טמשעג טאה םאװ ,קעדורג

 רעד ,ןינכאי לאױ ׳ר ןעװעג ןענעז הבישי ישאר יד .הליפת

 עשוהי םײח ןוא ןושרג ׳ר ,רעװעינעשיק לקנאי ׳ר ןופ םעדײא

 ןעמוקעגנא ןענעז ײז .סהיבוט עשטיא ׳ר ןופ םעדײא רעד —

 רעקידראװאנ רעד ןופ םיחילש־םיפיטמ סלא קינלעימכ ןײק

 טאר סאװ ,הבישי יד קינלעימכ ןיא טלעטשעגפיוא ןוא הבישי

 ןיא .טנגעג רעצנאג רעד ןיא םור א ןוא םש א ןפאשעג ךיז

 •תורוד עכעלטע ןופ רעינחעד ןוא טנײרפ־ןדײ ,יקםנישראמ רערעל ןטנאקאב ןטימ ,עלזש־סקלאפ
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 ׳דמערפ רעד ןופ םירוחב ליפ טנרעלעג ךיוא ןבאה הבישי רעד

 ןיא טעטש עטײװ ןופ וליפא ןוא הביבם רעטנעאנ רעד ןופ

 עטצעל יד ןיא טריטםיסקע טאה םאװ הבישי עטיױוצ א .ןילאװ

 ןופ — ״ד״בח תבישי״ יד ןעװעג זיא םוקמוא ןראפ ןראי

 יד טריפעגנא ןבאה הבישי רעד טימ •םידיםח רעשטיװאבויל

 םהרבא ןוא טחוש ןנחױ ןופ םעדײא רעד ׳ףםױ טײלעגנױ

 .ןײשנאז

 מימ ןעװעג לופ ןענעז ךעלביטש עשידיםח עלא טעמכ

 זיב ׳תולעכ ׳ירפ ןופ טנרעלעג ןבאה סאװ ןדײ ןעװעג .םידמול

 זיא רעלופאפ םרעדנוזאב .ןײרא טכאנ רעטעפש רעד ןיא

 טריפעגנײא זיא סאװ ,״ימױ ףד״ ןופ רועיש רעד ןעװעג

 ערעדנא ךרוד ךיוא רעטעפש ןוא םידיסח רערעג ךרוד ןראװעג

 ןדעי ןײטשפיוא טגעלפ רעטאפ ןײמ יװ קנעדעג ךיא .םידיםח

 טגעלפ רע װד ׳ןײרא לביטש רערימזוק ןיא ןלײא ןוא גאטראפ

 ןגאז ןראפ ךאנ רועיש םעד םידיסח עבעלטע טימ ןענרעל

 •ןענעװאד־תירחש ןוא םיליהת

 ״יללכה רדח״ רעד ןוא הרות דומלת יד
 דקיעב ןבאה םע עכלעװ ןיא ׳םירדח יד טימ ןעמאזוצ

 א טריטםיסקע ךיוא טאה ׳רעדניק עשיטאבעלאב טנרעלעג

 ראפ טמיטשאב ןעװעג ךעלכעזטפײה זיא םאװ ׳הרות־דומלת

 זיא הרות־דומלת יד .רעדניק עכעלגעמראפ־טשינ ןוא עמערא

 ךױא טאה עכלעװ ׳הליהק רעד ןופ ןראװעג ןטלאהעגםיוא

 ־ימלת עמערא יד ןופ גנוזײפשאב ןוא השבלה ראפ טגראזעג

 ןעמוקעגראפ ןענעז הרות־דומלת רעד ןופ םידומיל יד .םיד

 םידמלמ יד ׳הליהק רעד וצ טרעהעג ןבאה עכלעװ ׳םינינב ןיא

 .טאטש ןופ ןעװעג ןענעז

 ־הליהק יד ןופ וױטאיציניא רעד ףיוא זיא 1924 ראי ןיא

 ןעװעג זיא םאד .״יללכ רדח״ רעד ןראװעג ןפאשעג םיםנרפ

 רדח״ ןופ ץיפש ןיא .םירדח םינימ עלא ןופ גנוקינײאראפ א

 טכארבעג לעיצעפם זיא רע .להנמ א ןענאטשעג זיא ״יללכה

 עוױטארטסינימדא יד טימ ןריפוצנא דמערפ רעד ןופ ןראװעג

 עכלעװ ,״םירדח״ יד .םידומיל יד ףיוא ןײז חיגשמ ןוא םינינע

 ־נידאב עטכעלש רעײז ןיא ןעגופעג לײטנטםרעמ ךיז ןבאה

 ןיא רעבירא ןענעז ,םידמלמ יד ןופ תוריד עגנע יד ןיא ןעגנוג

 תיב ןופ שילאפ ןיא ,םישרדמ־יתב יד ןיא ןוא םינינב־הליהק יד

 טאה להנמ רעד .תומוקמ ערעדנא ןוא םישנ תרזע ,תםנכה

 יד ןבאה ךאװ עדעי ןוא םידומיל יד ןיא רדם א טריפעגנײא

 יד טגערפעגסיוא ,״תוניחב״ טריפעגכרוד טאטש ןופ םינדמל

 ־עגסיוא סנעמאזקע יד ןבאה םאװ יד ןוא ןענרעל ןיא רעדגיק

 טכארטאב זיא םאד .תותיכ ערעכעה ןיא רעבירא ןענעז ןטלאה

 ־סגנואיצרעד ןפיוא גנוכײרגרעד רעםיורג א ראפ ןראװעג

 ןכרוד ןראװעג עיצוטיטםניא יד זיא ןטלאהעגסיוא .טיבעג

 ־אטשעג טלאמעד ןענעז׳ם ןכלעװ ןופ ץיפש ןיא ״דליהקה דעו

 השמ ׳(רעװעשטניפ)ךײרנרע דוד ׳במאד ריאמ עשטיא ׳ר :ןענ

 •ערעדנא ןוא ןאמלעמ

 בקעי תיב ׳תוברת ,הנבי ׳א״שיצ ׳ןלוש ענרעדאמ
 ןוא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןופ גנוריזיוױטקא רעד טימ

 רעמ ץלא זיא ,ןעײטראפ ערעדנוזאב יד ןופ גנואײטשטנא

 •ןלוש ענרעדאמ ןופ גנודנירג יד ןראװעג לעוטקא

 עשיטםינױצ יד ןופ װיטאיציניא רעד ףיוא זיא םורא יוזא

 .עלוש־״תוברת״ א ןראװעג טעדנירגעג טאטש ןיא םינקםע

 ןבענ ןוא ׳ןראי עכעלטע טריטסיסקע טאה עלוש עקיזאד יד

 טאה םאװ ,״הירבעה״ זײרק רעד ןעװעג קיטעט זיא עלוש רעד

 .רוטארעטיל ןוא ךארפש עשיאערבעה יד טײרפשראפ

 ״ןױצ ילעופ עקניל״ יד ןבאה ןראי רעקיצנאװצ יד ןיא

 עקיזאד יד זיא טײצ רענײז ןיא .עלוש־א״שיצ א טעדנירגעג

 סאה םאװ ,אלעזאמ ןוא ץיפש רעד ןיא יקצינירק קירנעה טימ עלוש ״רענכעשװאפ* רעד ןופ גנוטײל יד
 .1923 ,אקשטילעיװ ןיא גולפסיוא ןתעב םנירעליש ןוא רעליש יד .ןדײ ןוס טמאםשעג
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 ־סגנואיצרעד עטסטנעקרענא יד ןופ ענײא ןעװעג עלוש

 עמערא ליפ טנרעלעג ןבאה ןלוש־א״שיצ יד ןיא .ןטלאטשנא

 .רעדראמ יורפ ןוא רעבײש :ןעודעג ןענעז רערעל יד .רעדניק

 ןאמראלק המלש ׳ר טימ שארב ,יחרזמ יריעצ ןוא יהרזמ יד

 זיא סאד .״הנבי״ ךעלגנײ ראפ עלוש א טעדנירגעג ןבאה

 יד .טאטש ןיא ןטלאטשנא־ןרעל עטםעב יד ןופ ענײא ןעװעג

 עקיטרא יד טימ טנגונגאב טשינ ךיז ןבאה םינקסע־יחרזמ

 תוחוכ עשיגאגאדעפ עטוג טכארבעגפארא ןבאה ראנ ׳םרערעל

 ןשיטםינױצ־זעיגילער ןטנאקאב םעד ,לשמל יװ ׳עשראװ ןופ

 ןוא עלוש רעד ןופ להנמ ןעװעג זיא רעכלעװ ׳אטוז ׳ה ךנחמ

 עדײב ײז .טראפאפאר רערעל רעד ןעװעג זיא רעטערטראפ ןײז

 ־עגלא רעד ײב עלוש רעד טימ טריפעגנא ןראי עגנאל ןבאה

 רערעל רעד .םידימלת ןוא ןרעטלע יד ןופ טײקנדירפוצ רענײמ

 טריפעגנא אד ןוא לארשי ןײק ןעװעג הלוע רעטעפש זיא אטוז

 טימ ןעמאזוצ .הפיח ןיא הריטפ ןײז זיב ךוניח־יחרזמ ןטימ

 ךיוא עיצאזינאגרא־יחרזמ יד טאה ״הנבי״ עלוש־ךעלגנײ רעד

 ־רערעל יד .ןטראגרעדניק א טימ עלוש־לדײמ א ןטלאהעגסיוא ,

 ןיא ראנימעס ןשיאערבעה ןופ ןראװעג טכארבעג ןענעז םעק

 •ענליװ

 ןופ ןטראגרעדניק א טריטםיסקע ךיוא טאה טײצ רענעי וצ

 .יאמצלאז לאומש ןעװעג זיא רעעזפיוא םנעמעװ /׳תוברת״

 דעשיטסינױצ רעד ןופ ןטלאטשנא־סגנואיצרעד ענרעדאמ יד

 ,יקסװאיארטס רערעל ןטימ םנירעליש — עלוש־לדײמ ״ענכעשװאפ,
 סיצאנ יד ךרוד עיצאפוקא רעד תעב ןראװעג טעדראמרעד זיא רעכלעװ

 .גנוגעװאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא ךיז ןקילײמאב ןראפ

 וקיטםעפאב ןביוהעגנא רעמ ץלא ןבאה יחרזמ ןוא גנוגעװאב

 יד ףױא גנוקריװ א טאהעג ךיוא טאה םאד ןוא ,טאטש ןיא ךיז

 ־רעריפנא רעד רעטנוא ,לארשי תדוגא .ןזײרק עשיסקאדאטרא

 ־סאפ השמ ןוא יקסװאלאישזד ףסױ ,שיפ םהרבא ןופ טפאש

 ־לדײמ א טעדנירגעג ןופרעד טאטלוזער ןיא ןבאה קאנרעט

 ־רעד עכעלרעײפ יד .ןטראגרעדניק א טימ ״בקעי תיב״ עלוש

 ןיפ לאז ןלופ א ײב ןעמוקעגראפ זיא עלוש רעד ןופ גנונפע

 רעטמיראב רעד ןופ גנוקילײטאב רעד טימ רעשעלרעײפ יד

 .רערינעש הרש ןירעריפ־ןעיורפ רעזעיגילער

 א ךיז ןפאשעג עלוש בקעי־תיב יד טאה טײצ רעד טימ

 ן־דײ עזעיגילער טשינ ליפ ךיוא .טאטש ןיא עיציזאפ עבושה

 בקעי־תיב יד .ןענרעל טראד טקישעג רעטכעט ערעײז ןבאה

 עכעלטנפע עריא טימ םש א טכאמעג ךיוא ךיז טאה עלוש

 .סעמעט עשיראטסיה ףיוא ןעגנולעטשראפ ןוא ןטירטפיוא

 ןלושסקלאפ עראטנעמעלע יד
 •ןענעז ןליופ ןקידנעטשבלעז ןופ גנואײטשטנא רעד ךאנ

 עראטנעמעלע ןראװעג טעדנירגעג טעטש עלא ןיא ,עודיכ

 טאה םײם רעשיליופ רעד .(״אנכעשװאפ אלאקש״)ןלושסקלאפ

 דומיל ןשיראטאגילבא ןגעװ ץעזעג ןלעיצעפם א ןבעגעגםיורא

 ןראװעג טעדנירגעג ןענעז קינלעימכ ןיא .רעדניק עלא ראפ

 עלא .ךארפש־טכיררעטנוא רעשיליופ רעד טימ ןלוש ײװצ

 ־ימלת בור רעד תעב ,ןטסירקךקאילאפ ןעװעג ןענעז סרערעל

 םידימלת עלא ןענעז עלוש ןײא ןיא .ןדײ ןעװעג ןענעז םיד

 א ןעװעג זיא עלוש עטײװצ יד .רעדניק עשידײ ןעװעג

 טנרעלעג ןבאה רעדניק עכעלטםירק ןוא עשידײ — עטשימעג

 .ןעמאזוצ

 ןעװעג זיא עלוש רעשידײ־ןײר רעד ןופ ראטקעריד רעד

 ,גאגאדעפ רעטוג א ןוא קאילאפ רעלארעביל א ,יקסגישראמ

 זיא רע .ןדײ וצ עיטאפמיס טימ ןגיוצאב ךיז טאה רעכלעװ

 קראטש זיא רע ןוא ןטײצ עשיסור יד ןיא רערעל ןעװעג ךאנ

 רעטשימעג רעד ןופ ראטקעריד רעד .ןדײ ײב ןעװעג טבילאב

 ־עטניא רענעםירראפ א ,יקצינירק קירנעה ןעװעג זיא עלוש

 לאמנײק טאה סאװ ,םאטשפא ןשיטארקאטסירא ןופ לאוטקעל

 ןײז .ןדיי וצ גנואיצאב ןײז טקירדעגםיוא טשינ ךעלטנפע

 עטוג ןעמוקםיורא ןלאז םידימלת יד ,ןעװעג זיא גנובערטש

 עשידײ טרינימירקסיד טשינ טאה רע ןוא ןטאירטאפ עשיליופ

 ןבילקעגםיוא לאמ עכעלטע ךיוא זיא יקצינירק .םידימלת

 .טארטסיגאמ ןיא ןראװעג

 עיצאזינאגראער א ןעמוקעגראפ זיא ןראי רעקיםײרד יד ןיא

 עלוש עטײװצ יד ןוא ךעלדײמ ראפ ןעװעג זיא עלוש ןײא —

 עשידײ־טשינ ןוא עשידיי טימ טשימעג עדײב ,ךעלגגײ ראפ

 קישטװעש ײלאקימ טריפעגנא טאה עלוש־לדײמ יד .םידימלת

 ןבאה ןראטקעריד עײג ײװצ יד ךיוא .אגאנ עלוש־לגנײ יד ןוא

 ןענעז טפאשרערעל רעד ןשיװצ ׳ןדײ וצ ןגיוצאב טוג ךיז

 ןבאה ןלוש יד .ןטימעסיטנא ענעפא ליפ ןעװעג רעבא ןיוש

 ןענעז דנאטשנגעק ןדעי ראפ ןוא ןםאלק ןביז וצ טלײצעג

 וייא ןעװעג זיא רערעל־ךאפ יד ןשיװצ .רערעל־ךאפ ןעװעג
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 ,ןאמדײז אפיל ,ןאמצלאז םהרבא ,ןאמפיוק ןועמש : סטכער ןופ .1935 — עלוש־סקלאפ רעד ןופ ןטנעװלאסבא
 .ביוטלקרוט רזעילא ןוא קיננעשטולפ רזעילא ,ןײטשנװעל המלש הלעפנײטש לארשי ,גרעבנרינ לשעה

 עשידײ םידימלת עשידײ יד טימ טנרעלעג טאה רעכלעװ ,דײ

 םענײמעגלא ןטימ םכסה ןיא עיגילער עשידײ ןוא עטכישעג

 א ׳סקאל ריאמ רתלא ןעװעג זיא ןעמאנ ןײז .םארגארפ־ןרעל

 ־עשראװ ןופ טנעװלאסבא ,שטנעמ רעטנעגילעטניא־זעיגילער

 ברה ןופ רעגנעהנא עטנעאנ יד ןופ רענײא ןוא ראנימעס רעװ

 .ןײטשפע עשוהי רזעילא

 טאהעג ןבאה עכלעװ ןלושםקלאפ יד ןופ ןטנעװלאסבא

 ־זאנמיג יד ןיא ןענרעל רעטײװ ןראפ דאנרעד ןגעלפ ,ןעלטימ

 ײז ןופ עקינײא .שזדאל ןוא ץלעק ,קםוב ,ץינפאטס ןײק םעי

 ־ינוא ןיא םידומיל ערעײז טצעזעגראפ ךיוא רעטעפש ןבאה

 .ןטעטיםרעװ

 עלושלטימ עלענאיםעפארפ א טגאמראם ךיוא טאה קינלעימכ

 ־אװאז אלאקש״ יד ןעװעג זיא םאד — ןינב םענעגײא ןא טימ

 בילוצ ןדײ ןײק טנרעלעג טשינ רעבא ןבאה טראד ״אװאד

 .רעטקאראכ ןעמורפ־שילױטאק ןכארפשעגםיוא ריא

 ־עגרעטנוא ףראד קינלעימכ ןיא ןזעװלוש ןגעװ קידנדער

 ןופ אוױנ־רוטלוק רעכיוה רענײמעגלא רעד ןרעװ ןכארטש

 טײלעגנױ ןוא עכעלטנגױ רעקינלעימכ .גנורעקלעפאב רעד

 עטנעגילעטגיא ראפ הביבס רעצנאג רעד ןיא טמשעג ןבאה

 ןסיװ טפעשעג ,טנעײלעג ןוא טנרעלעג ןבאה םאװ ןשטנעמ

 רעשיטאטש רעםיורג רעד ןופ — ןקעטאילביב ליפ יד ןופ

 רעד ןופ קעטאילביב רעד ןופ ,ןױצ־ילעופ יד ןופ קעטאילביב

 עכלעװ ,ןקעטאילביב יד ןופ ןוא עיצאזינאגרא רעשיטםינױצ

 ־טשינ ןוא עשיטםיגױצ עלא טעמכ ײב טריטםיםקע ןבאה

 .סעיצאזינאגרא עשיטסינױצ

 ־ראפ ףיוא ןעגנוזעלראפ ןעמוקראפ ךיוא ןגעלפ טפא רעײז

 ןגעלם סאװ ,ןטנעגעלערפ טימ םעמעט עשירארעטיל ענעדײש

 ־מאסגא־רטאעט עטסעב יד ךיוא .טעטש ערעדנא ןופ ןעמוק

 טפא ןגעלפ רעטאעט ןשיליופ ןופ ךיוא ןוא ןשידײ ןופ ןעלב

 ןטנװא־עיצאטיצער ,ןראכ ,ןטרעצנאק ז קינלעימכ ןײק ןעמוק

 ןפלאהעגטימ ןוא טאטש ןיא גנונײשרעד עטפא ןא ןעװעג ןענעז

 .םלוע ןשידײ םעד ןופ גנובעלםיוא רעלערוטלוק רעד וצ



 .טראפאפאר ןוא אטוז רערעל יד טימ םידימלת עפורג א — עלוש־״הנבי,
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 ,1923 — א״שיצ — װאכאראב .ב ןופ .נ.א עלוש־סקלאפ עשידײ
 .רערעל ןוא גנוטלאװראפ רעד טימ םאלק עט־3



 עלוש ױיז ווא םיפםא קחצי / רהז יבדרמ
 (ביבא־לת)

 ןײז ןיא טאה ׳לקינײא ןא סרעבראפ שיבײל ׳סיפסא לקחצי

 ׳שדוק ידומיל ןיא פאק ןפראש א טימ טנכײצעגםיוא ךיז טנגױ

 טימ טנרעלעג ׳יוליע סלא טאטש ןיא ןעװעג טנאקאב זיא רע

 א ןענרעל םאד .םיקסופו ם״ש ןיא יקב ןעװעג ןוא הדמתה

 טגאזעג תודע טאה ׳ןאמלים קחצי םהרבא ברה ׳בר םײב רועיש

 .ץנעגילעטניא ןוא עיצידורע רעסיורג ןײז ןגעװ

 ,סהרות־דומלת טימ טנכײצעגםיוא ךיז טאה סאװ קינלעימכ

 עשידײ ןײק טײצ רענעי ןיא טאה ׳םידמול ןוא תובישי ׳םירדה

 וװרפ רעדעי .טאהעג טשינ םידומיל עכעלטלעװ טימ עלוש

 ־יסח ךרוד ןראװעג טפמעקאב זיא ׳עלוש אזא ןלעטשוצפיוא

 טאטש יד טשרעהאב ןבאה עכלעװ ןזײרק עזעיגילער־שיד

 ןבעל ןיא גנוטײרגוצ יד ׳ךוניח ןזעיגילער־גנערטש רעײז טיל

 א ןבײרש רערעל ןעמאל םײב זענרעל סאד ןעװעג זיא ןײרא

 ־רעטנוא ךיז ןענעק וצ ׳סעװקוב עשיליופ־שיםור ןוא ״לזירג״

 .״שײוג״ ףיוא ןבײרש

 •ןראװעג טײרפאב זיא ןליופ ןעװ ׳גירק־טלעװ ןטשרע ןכאנ

 ־לעימכ יד ןיא ךיוא ןעגנירדנײרא ןביוהעגנא ןטניװ עײנ ןבאה

 טשרוד טימ ןבאה םירוחב־הבישי ןוא ׳םישרדמ־יתב רעקינ

 הבינגב ןוא ןםורג־רוטלוק עכעלטלעװ עײנ יד טפאכעגפיוא

 .סלוספ־הפירט עשירארעטיל ארמג רעד רעטנוא ןטלאהאב

 ■שרדמה־תיב ןשידיסח ןופ ןראװעג טקיטײזאב ןיב ןײלא ךיא

 ־רעײפ ארמג רעד רעטנוא רימ ײב ״טקאפעג״ טאה ןעמ לײװ

 •״ןאל״ םגרעב

 ךיז סיפםא לקחצי יוליע רעקיניזפראש רעד טאה טלאמעד

 ןביוהעגנא — םײהעג ןיא ןוא החגשה ם׳בר ןופ ״ןסירעגסיורא״

 ־עטסיס ןענרעל ןוא ׳רעכיב עשיאערבעה ןוא עשידײ ןענעײל

 .ןכארפש עדמערפ ןוא םידומיל עכעלטלעװ עשיטאמ

 רזעילא ןימינב ןופ ףליהטימ רעד טימ ןאד זיא םיפסא קחצי

 עיגרענע ןוא תובהלתה טימ ןטערטעגוצ (ינוחמש) ןאמדײרפ

 זיא ׳גנולײטראפ־ןםאלק רענרעדאמ א טימ עלוש א ןדנירג

 ׳םידומיל עכעלטלעװ ײלרעלא טנרעלעג טאה ןעמ רעכלעװ

 ־ראג טימ ך״נת ׳שיאערבעה ןוא שיזיוצנארפ טנכערעגנײרא

 ׳טראפס ׳ענעיגיה עכעלנעזרעפ ׳עטכישעג עשידײ ׳רואיב םנאד

 .ןעגנולעטשראפ־רעטאעט ןוא קיטסאנמיג

 ־טראפס עקידעבעל עשירעלטסניק יד טאהעג ןבאה םש א

 טײרגעגוצ ׳םידימלת־לוש יד ךרוד טריפעגםיוא ׳ןדימאריפ

 ןבאה עכלעװ ׳גײװצנזאר רערעל ןשיזיוצנארפ םעד ךרוד

 ־איצולאװער רעד .ןבעל ןקידלטעטש ןיא דײרפ טכארבעגגײרא

 ־ערעקרעביא ןא טכאמעג טאה סיפםא קחצי ןופ טירש רערענ

 .רעגײטש־סנבעל ןקיטלאמעד םעד ןיא שיג

 םיא ׳ןפדור ןביוהעגנא םיא ןזײרק עשידיסח יד עקאט ןבאה

 םיפםא קחצי

 ןופ רעבאהניא
 ןיא עיזאנמיג א
 סערײא־םאנעוב

 רעד ןיא טגײלעגנײרא שממ ןוא םרוקיפא סלא טרעלקרעד

 םיפםא לקחצי ןופ טאטשראװ־רוטלוק רעד .(םוריח) ״תיח״

 רעקינלעימכ׳ .ןעלצראװ עפיט ןגאלשעג רעמ סאװ רעבא טאה

 (ןרעטלע ערעײז ןופ ןליװ םעד ןגעק ןלאפ ליפ ןיא) טנגױ

 ךיז טאה םאװ ׳עלוש רעד ןיא ןבירשראפ זײװנםאמ ךיז טאה

 דעטלא רעקילאמא רעד ןבענ ׳ףיוה ןיא יקצעניב ײב ןענופעג

 ־קאפ־סגנואיצרעד רעד ןראװעג זיא עלוש־סיפםא יד .טסאפ

 עלא ראפ לומיטס רעד ׳טכיל ןוא ןםיװ ןופ לאװק רעד ׳ראט

 .ןטײקיטעט עכעלטפאשלעזעג ןוא עשירעיצרעד ערעדנא

 לאקאל ןרעםערג א ןיא רעביא רעטעפש ךיז טגארט לוש יד

 םיפםא .טחוש םייח ןופ זיוה ןיא ׳םאג רעװעשטניפ רעד ןיא

 רעצרוק ןיא ׳לטיה־ןטנעדוטם םײװ א ןיא טלאמעד ךיז טזײװאב

 .גנודײלק

 ׳ערעדנא טיצרעד ןוא טנרעל רע םאװ ׳טײצ רעבלעז רעד ןיא

 .ןעידוטם־טעטיזרעװױוא וצ טכאנײב וצ ךיז רע טײרג

 יד טרעטײרבראפ ןוא ןטײקירעװש עלא ךרוד טכערב רע

 .טאטש רעםיורג רעד ןופ רערעל ןעגנערבגײרא ןטימ םאר־לוש

 ־רוטלוק רעד םורא ךיז טרעמאלק ץנעגילעטניא עצנאג יד

 ןריובעג ןרעװ טראד .עלוש־סיפסא טםײה םאװ ׳גנוטסעפ

 ןפורג ןפאשעג ןרעװ ׳טעברא רעשיטסינױצ ןופ רענעלפ

 ־ײרבראפ עכלעװי ׳ןעגנומענרעטנוא עשירעיצרעד ײלרעלא ראפ

 .טנגױ רעזדנוא ןופ ןטנאזיראה־ןםיװ יד ןרעט

 ןוא ״ריעצה רמושה״ ןופ םיגיהנמ עקידרעטעפש עלא

 לקחצי ןעװעג ןענעז — ןעגנוטביר עשיטילאפ ערעדנא

 םעד ןעמונעגטימ ײז ןבאה טראד ןופ .םידימלת םעםיפםא

 בעװ־םנבעל ןקידרעטײװ רעײז ראפ שזאגאב ןקיטםײג

 געװ ןפיוא קינלעימכ טזאלראפ םיפסא קחצי רערעל רעד

 טראפ ׳םידומיל ענײז ןײז וצ ךישממ ידכ .לארשי־ץרא ןײק

 סלא גאט ןקיטנײה ןזיב טבעל רע וװ ׳עניטנעגרא ױיק רע

 .סערײא־סאנעוב ןיא עיזאנמיג רענעגײא ןײז ןופ ראטקעריד

 ןופ ןורכז ןיא טצירקעגנײא ףיט ןענעז ״ןראי־סיפסא״ יד

 .רוד רעזדנוא
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 (ביבא־לת)

 טאה ןבעל ןזעיגילער רעקינלעימכ ןיא ץאלפ ןקידובכב א

 רזעילא ׳ר ,בר רעטנעקרענא רעד — שדוק־ילכ סאד ןעמונראפ

 טאהעג ךיז םורא ןוא ןשיט טעװארפעג תבש טאה ןײטשפע יולה

 ׳ר רעקידנקניה רעד .טאטש ןופ םיתב ילעב עטםנעש יד

 ,בר ןטלא םײב שמש ןזעװעג ךאנ זיא רעכלעװ ׳שמש השמ

 לעדעי ײב .שדוק יכרצ ענײז ןיא ןעװעג קסוע רעטיױו טאה

 ןוא ןעגנאטש־הפוח יד טימ ןעמוקעג רע זיא ןישודקו הפוח

 זיא םאװ (יקצעבמערט) שמש לרעב •רובצ יכרצ ראפ טגראזעג

 זיא ,ןשטײד יד ןופ םוקנײרא ןטימ ןראװעג טעדראמרעד

 ןרא רעװראס רעד ןוא ,שרדמה תיב ןסיורג ןופ שמשמ ןעװעג

 ,(עקםיזב) שמש לסאי .תונותח עשידיגנ עסיורג ףיוא רעלײט

 ןופ שמש רעטצעל רעד ןוא לוש רעםיורג רעד ןופ שמשמ רעד

 ,םישרדמ יתב יד ןופ רדס לעב ןוא ףיקת רעד ,ןאמלים םהרבא

 רעקידרעקיוה רעד וליפא .ןפליהעג־םישמשמ ליפ ײז וצ ןוא

 ,שדוק ילכ יד וצ טנכערעגנײרא ךיז ךיוא טאה יקצענאי יוג

 ־ןײר יד ןזעװעג ןענעז החפשמ רעצנאג ןײז טימ רע לײװ

 .שרדמה תיב ןיא ןוא לוש רעד ןיא רעכאמ

 ׳ר ,ןזח־לוש רעד .טאהעג קינלעימכ טאה םינזח עטוג ךיוא

 א טימ טנװאדעג םיארונ םימי טאה םאװ שטיװאלעפאק לקעי

 ץנא.ג א טרידוטשנײא טאה רע ןכלעװ טימ ,םיררושמ ןופ ראכ

 ןיא ןטערטסיורא ךיוא טגעלפ רע .בוטש ןיא ךיז ײב ראי

 ־םוי עלאנאיצאנ עשיליופ יד וצ תוליפת עכעלרעײפ ײב לוש

 ןזעװעג טשיג זיא הליהק רעד ןופ רענײז טלאהעג רעד .םיבוט

 ןעלדנאהוצ טזומעג ךאנ רע טאה רעבירעד ןוא ,רעסיורג ןײק

 כרעקאי השמ ׳ר ,ןזח רעטײװצ רעד .רוטקאפונאמ טימ

 עקיטײז ןײז .שרדמה תיב ןופ ןזח רעד ןזעװעג זיא (קעדימשז)

 ןוא ,ןבײרש־םיאנת ןוא תובותכ ,תודמולמ ןזעװעג זיא הםנרפ

 .הםנרפ פאנק ץנאג טאהעג םעלא םעד וצ

 רעבא ׳ןטײצ ענעדישראפ ןיא ןעװעג ןענעז םינחדב ליפ

 ןםיורג ןײז טימ עלא ןעקנעדעג (ןאמדירפ) קעלאשראמ לסאי

 סעידאראפ ענײז .תונותח עלא ףיוא ראוטרעפער ןשיטםיראמוה

 ןענעז ײז ןוא ןפאשעג ןײלא. רע טאה ןעמארג עכעלײרפ ןוא

 ערעײז ײב תוכאלמ־ילעב ךרוד ןראװעג ןעגנוזעג רעטעפש

 דיל ןײא .ןעמארק ערעײז ןיא םירחוס ךרוד ןוא ןטאטשראװ

 טאה טאג״ :ןביוהעגנא ךיז טאה רעדיל־הנותח ליפ ןופ

 ראנ ׳ןעמאל וצ ןגעװרעד טשינ לאז רע ,ןעמהרבא וצ טגאזעג

 זיא קעלאשראמ לםאי זעװ ...״געװ ןכײלג םעד ןײג לאז רע

 טאהעג טשינ רעמ קינלעימכ ןיוש טאה ,עקירעמא ןײק קעװא

 טוװרפעג ןבאה טײלעגנױ ענעדישראפ .ןחדב ןשיטײל ןײק

 ־לטיה ןמלז — ײז ןשיװצ ,גלאפרעד ןא רעבא ׳םינחדב ץיז

 ־פיוא ראנ ןבאה עכלעװ ,עקסישזב לסאי ןוא לקינײא םרעכאמ

 .ןפורפיוא ןא ךאנ ליפשראפ א ףיוא םטכאגוצ־תבש ןטערטעג

 ענאם :ןזעװעג ןענעז שוח ןשילאקיזומ א טימ םיראמזעלק

 ןוא ןעמוקעג ןענעז סאװ ׳רעמזעלק למהרבא ׳רעמזעלק

 ־םירופ יד טימ ןעמאזוצ ׳םירופ ןוא תונותח ףיוא טליפשעג

 ןוא ׳קיטש עשיראטםיה טלעטשעגראפ ןבאה םאװ ׳םרעליפש

 יד ךרוד טריפעגסיוא ,״עלעסעװ עקםװאקארק״ יד סנטצעל

 .״רעשטאז״ ,דײז הנױ ןוא קאפונ עלמהרבא רעליפש־םירופ

 זיא ,״םיאשונ״ הרבח ןוא אשידק־ירבח וצ ןרעהעג םאד

 ןוא תוכאלמ ילעב ,םידיסח־ןדײ ןוא הװצמ עםיורג א ןזעװעג

 רעד .תורבח יד ןיא ץיז וצ טפוטשעג ךיז ןבאה םירחום

 ־ולפ לקעי ׳ןײטשדלאג ןתנ םײח ׳עפאמ לאומש רעטסוװאב

 ־םניא יד ןופ רעטײל יד ןזעװעג ןענעז ערעדנא ןוא קיננעשט

 רעײז וצ ןגיוצאב ךיז דובכה תארי םיורג טימ ןוא םעיצוטיט

 ״אלוליה״ עסיורג א ןעמוקעגראפ זיא אבר־אנעשוה .עיסימ

 טאה׳מ ןכלעװ ףיוא ׳שודיק רעםיורג א ,אשידק הרבח רעד ײב

 .״םײחל״ ןקראטש א טכאמעג

 טיוט ןראפ ןקנארק ןדעי טימ טגעלפ רעכאמרעגײז םירפא

 .םימי תוכירא ןײז טנידראפ ךיז טימרעד ןוא ׳יודיװ ןגאז

 ־ליפ עכײר א ךיז רעטניה טאה קינלעימכ ןיא ״קדצה תניל״

 ןוא עקנארק ראפ ןעוטפיוא עסיורג טימ עטכישעג עקיראי

 ־סניא עסיורג א ןזעװעג זיא סאד .ןשטנעמ עכעלגעמראפמוא

 ־טפאשלעזעג ןופ רעטנעצ ןיא ןענאטשעג זיא םאװ ׳עיצוטיט

 ןענעז ןדײ רעקינלעימכ ליפ .קינלעימכ ןיא ןבעל ןכעל

 ףליה רעטקעריד רעד ךרוד םיפ יד ףיוא ןראװעג טלעטשעג

 מענעגײא ןא טגאמראפ ךיוא טאה םאװ ,״קדצה תניל״ ןופ

 תניל״ זיא ׳םוקמוא ןראפ ׳ןראי עטצעל יד ןיא .הליפת־תיב

 ־וטיטםניא־םפליה עטסקיטכיװ יד ןופ ענײא ןזעװעג ״קדצה

 א טריפעגנא טאה סע עכלעװ טימ ׳קינלעימכ ץנאג ןיא םעיצ

 יד ןיא םישנ־קדצה־תניל ןופ טעטימאק ןיא ׳עפורג־ןעיורפ

 ןופ יורפ) ׳ןאמפיוק לחר :ןעװעג ןענעז 1937—39 ןראי

 האל עזיור ,(השמ ןופ יורפ) ןײטשנעװעל עטיא הנח (שיבײל

 יורפ) ץישנאז־יקםײגוב רתםא ,(סענאמ ןופ יורפ) גרעבנײװ

 .(סלטע־שיבײל ןופ יורפ) קאנרעטםאפ עזיור ןוא ,(ןימינב ןופ

 ןענעז ןלאפ עלאיצאס ענעדישראפ ןפלעה ראפ טעברא רעד וצ

 טימ ןבאה עכלעװ ׳ןעיורפ רעטרעדנוה ןראװעג טריזיליבאמ

 ראפ גראװנםע ןוא רעדײלק ׳טלעג טלמאזעג םזאיזוטנע םיורג

 תניל״ ןופ טעברא־ספליה עטםערג יד .עקנארק ןוא עמערא

 רעד ןופ בײהנא ןטימ ןראװעג טריפעגסיוא זיא ״קדצה

 ןעמוקעגנא ןענעז קינלעימכ ץיק ןעװ ׳עיצאפוקא רעשטײד

 תניל .טנגעגמוא ןוא קצאלפ ןופ ןדײ עטריטראפעד רעטנזיוט

 תואוםר ׳ףליה עטשרע ,ןעגנוניוװ טימ טגראזאב ײז טאה קדצה
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 ־נפע יד ןלעטשפיוא םוצ טרעײטשעגײב ןוא עקנארק ראפ

 ערעדנא ןופ םיטילפ רעטנזיוט רעכלעװ קנאדא ׳ךיק עבעלט

 .ןבעל רעײז ןטלאהרעד ןבאה טעטש

 ןזעװעג זיא ןדײ רעקינלעימכ ןופ ןבעל עשימאנאקע םאד

 ןזעװעג זיא קנאב־טפיוה יד .קנעב יד םורא טרירטנעצנאק

 ןראי ליפ זיא סע ץיפש סנעמעװ ןיא ,״יװאדול קנאב. יד

 לאומש והיעשי .סעילאגראמ לאומש והיעשי ׳ר ןענאטשעג

 * ןגאז ןוא טאטש ןיא ןטםירק יד ראפ ןעמיראב ךיז טגעלפ

 קנאב יד .״אגעװאדול וקנאב לעשטישטנערק ילאצ םעטסעי״

 עיצבר ׳דלאגגײפ הדוהי ,גרעבצלאז םירפא טריפעג ןבאה

 עלא ןבאה םירחוס רעקינלעימכ .ערעדנא ןוא רעלדנעהנעסקא

 ךיוא ,״יװאדול״ יד ךרוד טריפעגכרוד םעיצקאזנארט־טלעג

 ־ילעב ןוא רעלדנעה ענײלק ןופ עסאק־ראפש עטסערג יד

 קנעב ערעדנא יד .קנאב רעד טא ןיא ןזעװעג זיא תוכאלמ

 החפשמ רעד ךרוד טריפעג ,״יודאלדנאה״ ־ןזעװעג ןענעז

 עק׳השמ ׳ר ײב ״יװאטנאקסיד״ קנאב יד ;רעקוצרענאק

 ,בירנײװ לװלעװ ךרוד ןראװעג טריפעג זיא סאװ ,דלאגנײפ

 רערעג יד ;ץיװאראמ לואש ,ךארטש ריאמ ,דלאגנײפ ריאמ

 ןוא יקסװאלאשזד לסאי ךרוד טעטײלעג ,״יװאטידערק״ קנאב

 .שיפ םהרבא

 עטםרעלופאפ יד טעמכ ,עיצוטיטסניא־ץנאניפ עטצעל יד

 ־ןא ןא ,״עסאק־דסח תולימג״ יד ןזעװעג זיא טאטש רעד ןיא

 ןוא רעקרעװטנאה ,דנאטשלטימ ראפ עסאק עקיטנעצארפ

 ןדײ רעקינלעימכ יד ןפלאהעג טאה עכלעװ ,רעלדנעהגײלק

 םענײלק םעד ראפ ןאטעג ליפ םרעדנוזאב ,תוםנרפ ערעײז ײב

 .טאטש ןיא שטנעמ

 ־ראפ ןופ תוכאלמ־ילעב ,רעקרעװטנאה רעקינלעימכ יד

 רעײז ראפ הסנרפ ףיוא טעבראעג רעװש ןבאה ,ןכאפ ענעדײש

 ײב טכאנ רעד ןיא טעפש זיב ימ ןוא םײװש טימ תיב־ינב

 ןופ רעדײנש יד ײז ןשיװצ ,רעדײנש יד .ןטאטשראװ ערעײז

 רעקינלעימכ עטםוװאב יד .רעטײדגאט ןוא ןעגנולעטשאב

 עקצילראג לדנמ ,ןיטראמ ףלאװ םײח ,םולאד דוד :רעדײנש

 ,לאומש ןוז ןטימ דנאבטעמאס ןורהא ןוא עלעצ לאירבג ןוא

 עשידיםח ןופ רעדײנש רעד רעב־בײל .רעדײנש־ןעמאד ײרד

 ןוא םידירי ףיוא ןראפ ןגעלפ רעדײנש־טײדנאט יד .םישובלמ

 :סרעטסוש .םירעיופ יד וצ םנטםרעמ הרוחס רעײז ןפיוקראפ

 ערעדנא ליפ ןוא דוד המלש ,יקסװאםאק ןמלק ׳םעלאמ ריאמ

 .םרעטײדנאט ךיוא ןוא ןעגנולעטשאב ףיוא םרעטםוש עטוג

 .ם׳הכאלמ־לעב־רעדעל ןוא םרעכאמנעשאמאק

 ןםיורג רעײז טימ טםיורגעג ךיז ןבאה רעקרעװטנאה יד

 רעד רעטנוא ׳לאקאל םענעגײא ןא ןיא ןײראפ־רעקרעװטנאה

 (םולבדלאג) ןײטשגעװעל עטיא־הנח
 .1942 זיב 1935 ראי ןופ ,קדצה־תניל ןופ ןרעטײל

 ןורא ןאמשעל לאייהי ׳םורטש לשרעה ןופ טפאשרעריפנא

 ןעמונעגלײטנא ןבאה ײז .שטיװאקשאמ לקעי ןוא דנאבטעמאם

 א טאהעג םוטעמוא ׳הליהק ןוא טארטאטש םוצ ןלאװ יד ןיא

 .ןסערעטניא ערעײז טקידײמראפ טאה םאװ ׳טפאשרעײטשראפ

 ןראי טאה םאװ לאטיפש סאד ןרעװ טנאמרעד ךיוא לאז

 ןוא ׳טײצ לקיטש א ןופ םײררעביא ןא טימ זיולב ,טריטםיזקע

 רעדיװ גירק־טלעװ ןטײודצ ןופ ךורבסיוא ןטימ ׳רעטעפש

 רעד ףיוא ןעגאטשעג ןענעז סאװ יד ןוא ;ןראװעג טנפעעג

 :םרעשטלעפ יד ,גנורעקלעפאב רעד ןופ טנוזעג ןופ ךאװ

 ןוא ,ןייטשניבור ׳גרעבנשאמ לםאי ׳טרענײלק עשטיא לארשי

 ןאמכײר ר״ד ׳יקםװאנאלאב ר״ד ,לופ ר״ד :םיריוטקאד יד

 .ערעדנא ןוא

 ןנחױ ׳ר :םיטחוש רעקינלעימכ יד ןעװעג ןענעז טמיראב

 השמ םהרבא ׳ר ׳לטאמ ׳ר ׳רעםאװדלאג ארזע ׳ר ׳רענטרעג

 ־עגפיוא ןוא סעילימאפ עטגײװצראפ טאהעג ןבאה עלא .רעלעה

 .םעיטסאניד־םיטחוש עצנאג טלעטש



 עיצאזינאגרמ:עשיטסינױצױײמעגלא יד / רעגנוא לאומש
 נױצה רעונה - היחתה ׳ײיײ

 םעד ןופ טײצ רעד ןיא םרעדנוזאב ,ןראי רע־20 יד ןיא

 ךיז טאה ,ללכב דנאל ןצנאג ןיא ןעװ ,םישזער־יקםבארג

 ךיוא טאה ,טײקיטעט עשיטםינױצ עטקראטשראפ א ןביוהעגנא

 עיצאזינאגרא רעשיטםינױצ־ןײמעגלא רעקיגלעימכ רעד ןיא

 סאװ ׳גנוגעװאב־״רמושה״ יד :גנובעלפיוא ןא ןביוהעגנא ךיז

 םעד ןופ לײט רעלארגעטניא ןא ןעװעג טײצ עגנאל א זיא

 ןראװעג זיא ןוא ןטלאפשעג ךיז טאה ףינס ןשיטסינויצ ןלאקאל

 רמושה״ ןעמאנ םעײנ ןרעטנוא עיצאזינאגרא עקידנעטשבלעז א

 וצ קנאדעג רעד ןראװעג קיטײצ רעבירעד זיא׳ס .״ריעצה

 .עיצאזינאגרא־טנגױ עשיטסינױצ־ןײמעגלא ןא ןדגירג

 ןופ ךשמ ןיא .דוסיה ןרק ןוא תמיק ןרק — ןדנאפ עלאנאיצאנ

 רעד ראפ רעטנעצ א ןראװעג ףינם רעד זיא טײצ רעצרוק א

 וצ ןטעטימאק ןראװעג טלעטשעגפיוא ןענעז׳ס .טײקיטעט

 ־סיגױצ ערעדנא יד ךיוא ןראװעג ןגיוצעגוצ ןענעז םע עכלעװ

 רעד ןראװעג טריזינאגרא זיא׳ם ןוא סעיצאזינאגרא עשיט

 טרעיודעג טאה םאװ ,תמיק ןרק םעד תבוטל ״ראזאב״ רעטשרע

 טנדראעגנײא ןעװעג ןענעז ,ןענאליװאפ ערעדנוזאב יד .געט טכא

 ךעד .רעפסאמטא רעקידלארשי־ץרא רעתמא ןוא קאמשעג טימ

 ־לעפאב רעשידײ רעד ןופ ןטכיש עלא ןגיוצעגוצ טאה ״ראזאב״

 יד .ןדײ־סשינ ײב ךיוא סערעטניא ןפורעגםיורא ןוא גנורעק

 :עיצאזינאגרא רעשיטםינױצ רעד ןופ ם־׳גיהנמ
 רעקוצרענאק עשטדוד ,טבעמאיד ,(בוטנב) קענארג קחצי ,דלאגנײפ לדײ :םקניל ףיוא םטכער ןופ ןגיל סע

 רעקוצרענאק רכשי ,טנמאיד אבא ,יקםװאשטניפ םהרבא : ןציז סע
 גרעברעבליז םהרבא ןוא טנעמאיד רודגיבא םײח : ןע-יטש סע

 יד טעדנירגעג טלאמעד ןבאה ףיגס ןופ םירבח עגנױ יד

 •ינױצה רעונה ןטימ ןעמאזוצ ״היחתה״

 ,־נלאמעד זיא ןליופ ןיא גנוגעװאב עשיטםינױצ־ןײמעגלא יד

 קחצי טימ ןלאקידאר :תונחמ ײװצ ןיא טלײטעצ ןעװעג ,עודיכ

 ־״רמשמה לע״ יד טעדנירגעג ןבאה עכלעװ ,שארב םיובנירג

 ךרוד ןראװעג טריפעגנא זיא סאװ ,״תונבל תע״ ןוא ײטראפ

 קינלעימכ ןיא ןטסינױצ ענײמעגלא יד .בילטאג עשוהי ר״ד

 .גנוריפורג םמיובנירג וצ טרעהעג ןבאה

 ךיז ראפ טאה ״היחתה״ םאװ ןבאגפיוא־טפיוה יד ןופ ענײא

 יד תבוטל טעברא יד ןריזינאגרא וצ ןעװעג זיא טלעטשעג

 ••ןעװעג ןענעז גנומעגרעטנוא רעד ןופ ןראטאזינאגרא־טפיוה

 ״יקסװאנאלאב ר״ד ,ןאמצלאז לאומש ,רעקוצרענאק רכשי

 ערעײז טימ עלא — רלאגנײפ הדוהי ,דנאברעטיר לארשי

 לםינ ,לעפיק ןועמש :עכעלטנגױ עקיטלאמעד יד ןוא ־ ןעיורפ

 .ןײטשניױו עקלארשי ,רעגנוא לאומש ,יקסרוגאלאיב

 ־ראפ ןופ ףיוקראפ םוצ תורוחם ןעמוקאב טאה ראזאב רעד

 .עשידײ־טשינ ןופ ךיוא ,ןליופ ץנאג ןופ סעמריפ ענעדײש

 וליפא ךיז טאה גגוםילש ןוא גנונפערעד רעכעלרעײפ רעד ןיא

 .טאטש רעד ןופ יגפ ערעדנא ןוא שטםימרוב רעד טקילײטאב

 רעשמ ךיז טאה׳מ יװ רעםערג ןעװעג ןענעז ןטאטלוזער יד



 574 עיצאזינאגרא עשיטםינױצ־ןײמעגלא יד — רעגנוא לאומש 573

 ־רעגיא ךײלג זיא ,עמוס עשביה ץנאג א — הםנכה יד .ןעװעג

 •עשראװ ןײק ל״קק ןופ עלארטנעצ רעד וצ ןראװעג ןזיװעג

 ןטארטעגוצ רימ ןענעז ראזאב ןופ גלאפרעד ןסיורג ןכאנ

 םעד ןקראטש וצ ןוא ״ינױצה־יללכה ץולחה״ םעד ןריזינאגרא

 ־עגנא ןבאה סעיצאזינאגרא יד .״ינױצה רעונה״ ףינם־טנגוי

 ןקישסיורא ןביוהעגנא ןעמ טאה דלאב ןוא ןטעברא וצ ןביוה

 ןבאה רימ ,דגאל ןיא ןטקנופ־הרשכה ענעדישראפ ןיא םיצולח

 : םירבח עטשרע ײװצ יד ןופ הילע רעד וצ ןעװעג הכוז דלאב

 .רעגעי לטיג ןוא ןאמדירפ קילעז

 עוױסנעטניא ןא טריפעג קיטײצנײא ךיז טאה ףינס ןיא

 ןעגגוזעלראפ ןעמוקעגראפ ןענעז טפא רעײז .טעברא־רוטלוק

 טײצ וצ טײצ ןופ .סעמעט עשירארעטיל ןוא עשיטילאפ ףיוא

 ־עטיל ןוא ןטנװא עשירעלטסניק ןראװעג טנדראעגנײא ןענעז

 ןסעומש ןוא ןטארעפער עקידתבש יד .״םיטפשמ״ עשיראר

 .ןאמצלאז דוד ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא ןעמוקעגראפ ןעגעז

 יד טליפשעג לאר ענײלק־טשינ א טאה טעברא רעד ןיא

 ־טיױוצ יד ןעװעג ללכב זיא סאװ ,קעטאילביב עשיטםינױצ

 ןופ ןזײרק־טנגױ עלא .טאטש רעד ןיא קעטאילביב עטםערג

 ־אילביב רעד טא ןיא רעכיב טגראבעגםיוא ןבאה טאטש רעד

 ־עה ןוא עשידײ ןראװעג טײרפשראפ ךיוא ןענעז טראד .קעט

 טריזינאגרא ךיוא ןענעז טײצ רענעי ןיא .ןעגנוטײצ עשיאערב

 ןוא טאלב לחר סרערעל יד ךרוד ןסרוק־שיאערבעה ןראװעג

 א ןראװעג טריזינאגרא ךיוא זיא רעטעפש .טראבסײװ לטאמ

 עלוש־״תוברת״ א ןוא עקידנדער־שיאערבעה ראפ זײרק

 •יא םאװ ׳ןירערעל רעטרימאלפיד א ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא

 .עשראװ ןיא עלארטנעצ־תוברת רעד ןופ ןראװעג טקישעג

 ־טאטש םוצ ןלאװ יד ןיא ןעמונעגלײטנא טאה ףינס רעד

 ־םיוא דימת ןענעז רעײטשראפ ענײז .הליהק רעד וצ ןוא טאר

 ,ףמאק־לאװ ןרעװש ןפיוא טקוקעג טשינ ןראװעג טלײװעג

 ־אגרא עקניל יד טימ ןריפ וצ ןעמוקעגםיוא ײברעד זיא םאװ

 ןזיװעגםיורא רימ ןבאה טעטיוױטקא עםיורג א .סעיצאזינ

 ־לאװ ןםיורג ןתעב סרעדנוזאב ,ןלאװ־םײס יד תעב ךיוא

 ףינם רעזדנוא ;הדוגא רעד טימ ןטםינױצ יד ןשיװצ ףמאק

 עטםיל סמיובנירג ןופ ןוחצנ םוצ ןפלאהעג ליפ טלאמעד טאה

 קינלעימכ זיא ףמאק־לאװ םענעי תעב .טאטש רעזדנוא ןיא

 ■״טנײה״ םעד ןוא םיובנירג קחצי ךרוד ןראװעג טכוזאב

 א ןראװעג זיא גאט רענעי .גרעבדלאג םהרבא ראטקאדער

 רענעפ ןוא ןטנעראפםנארט .ןדײ עלא ראפ בוט־םױ רעסיורג

 ןדײ־טשינ יד ךיוא ןוא רעזײה עלא רעביא טרעטאלפעג ןבאה

 זא־״דיז טעקשושעג ןוא ץרא־ךרד םיורג טימ טקוקעג ןבאה

 טימ יםקעט יד ןעװ .לטעטש ןיא טמוק ״ךלמ רעשידײ״ רעד

 עלא ןענעז ,טאטש ןיא טרעטנענרעד ךיז טאה ןעמיובנירג

 עכעלטנגױ ןראפעג ןענעז םיוראפ .ןײז־םינפ־לבקמ םיא םיורא

 ןעװ זא ,קנעדעג ךיא .ךעלדנעפ עםײװ־יולב טימ ןרעװאר ףיוא

 ןבילבעג ןוא ןראװעג עילאק געװ ןטימ ןיא זיא יםקעט יד

 ־עגנײא ךיז םינקסע עשיטםינױצ ןבאה ׳טרא ןפיוא ןקעטש

 ןטבילאב םעד טריפעגנײרא יוזא ןוא ןטילש א ןיא טנאפש

 .ןײרא טאטש ןיא גיהגמ

 1935 ןיא טעטימאק־תמײק־ןרק

 : ע״ר עט״װצ .רעקעב לאומש ,יקסײגוב רזעילא : ע״ר עטשרע ןציז

 ,דנאברעטיר לארשי, ןאמצלאז לאומש ,יקסװאנאלאב ר״ד ,יקםײגוב לגײפ

 לבײל ,לעפיק ןועמש : ע״ר עטירד .ןײסשנײװ החנ ,רעקוצרענאק רכשי
 ,טסילדלאג לטאמ ,גרעבנײװ

 ןװיטקא ןא ןעמונעג ,טגאועג יװ ,טאה עיצאזינאגרא רעזדנוא

 ןבעל ןשיטילאפ ןיא ךױא יװ ןכעלטפאשלעזעג ןיא לײטנא

 קורדםיוא םוצ ןעמוקעג סרעדנוזאב זיא םאד .טאטש ןיא

 .ןברוח ןראפ ןראי עטצעל יד ןיא

 לטעטש ןיא זיא ןלאװ־טארטאטש יד ברע ,גאט א םענײא ןיא

 ןפורעגנעמאזוצ ,ץינפאטס ןופ עטםאראטם רעד ןעמוקעגפארא

 ןוא ץרוק טרעלקרעד ןוא ןעגנוריפורג עלא ןופ רעײטשראפ יד

 רעזדנוא ןיא ןוא עניטסעלאפ טשינ זיא קינלעימכ״ :ףראש

 ־טאר עשידיי 20 שזא ןציז טשינ ןלעװ גנוטלאווראפטאטש

 טפערטאב טפאשרעײטשראפ עשידיי־טשינ יד תעב ,רענעמ

 ןענעז רענעמטאר עשידײ יד .״רעײטשראפ ריפ יװ רעמ טשינ

 ־יגער םעד ןופ ןאט ןקידהפצוח םעד ןופ טשאררעביא ןעװעג

 ךיז ןבאה ״הדוגא״ ןופ רעײטשראפ יד .רעײטשראפ־םגנור

 א ךרוד ןוזפחב קעװא ןוא רעפטנע ןא ןופ טײרדעגםיורא

 ־רענאק רכשי ,ןגעקאד רעײטשראפ רעזדנוא .ריט־רעטניה

 זא ,רעפטנע ןראלק א ןבעגעג עטםאראטס םעד טאה ,רעקוצ

 עשידײ יד ןלעװ ,עיצוטיטסנאק א ןאראפ זיא ןלױפ ןיא ןמז־לכ

 רעדא :טאטקיד םוש ןײק ןעמעננא טשינ סעיצאזינאגרא

 גנוטלאװראפ־טאטש יד רעדא ,ןלאװ עײרפ ןעמוקראפ ןלעװ׳ס

 ־טנעעג זײב עטםאראטס רעד טאה ףיורעד .ןדײ ןא ןײז טעװ

 •״ןעעז ןוא ןבעל רימ ןלעװ״ :טרעפ

 ־ףארטש א קינלעימכ ןײק ןעמוקעגפארא זיא ךאנרעד דלאב

 טימ ןראװעג ןסאלשעג ןענעז ןטפעשעג עשידײ .עיצידעפסקע

 ־ישראפ ןפאצ ןביוהעגנא טאה׳מ ןוא ןדײרםיוא ענעדײשראפ

 ־וצנא גנורעקלעפאב רעד ןעגניװצ וצ ידכ ץלא ,ןרעײטש ענעד

 .״ןלאװ״ יד עגונב ןעגנורעדאפ םעטםאראטם םעד ןעמענ

 ןראװעג טגײלעצ ןענעז םימעט עראטינאס טשרמולכ בילוצ

 ־םערא ראגאז ןענעז םינקםע לאצ א ןוא ןעיובעג ענעדישראפ

 .ןראװעג טריט
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 יד וצ טעטימאק־עיצקא ןא טריזינאגרא ךיז טאה טאטש ןיא

 ןםאלשאב זיא ןעגנוציז עכעליורטראפ עכעלטע ךאנ ןוא ןלאװ

 ןרימראלא עשראװ ןײק חילש ןלעיצעפס א ןקיש וצ ןראװעג

 עלארסנעצ יד ןיא ןגערפנא ןוא גנונײמ עכעלטנפע עשידײ יד

 זיא חילש רעד .ןעלדנאה וצ יוזא יװ ןצנאטםניא עשידײ

 ןסאלשאב זיא׳ם ןוא רעריפ עשידײ טימ טקאטנאק ןיא ןעמוקעג

 טאה םיובנײלק השמ ר״ד ,ףמאק םעד ןצעזוצראפ ןראװעג

 ״טנײה״ ןיא לקיטרא־טײל ףראש א טכעלטנפעראפ טלאמעד

 ןיא ןעגנאגעגנא זיא ףמאק רעד .לאפ ןזעילאדנאקס םעד ןגעװ

 .ךורבסיוא־המחלמ ןזיב קינלעימכ

 ,ןענאגרא־טכאמ יד טימ ףמאק םעד טא ףיוא טקוקעג טשינ

 טאה לטעטש םאד סאװ ,תופידר ןוא תוריזג עשימאנאקע

 ־עגפא טשינ טעברא עשיטסינױצ יד זיא ,ץיטשוצסיוא טאהעג

 ןראװעג טנדראעגנײא רעדיװ זיא 1938 ןיא .ןראװעג טלעטש

 ־ראפ ןעמוקעג ןענעז׳ם ןכלעװ וצ ,ראזאב־ל״קק רעםיורג א

 ןראי ענעי ןיא טאה ףינס ןיא ץיזראפ יד .עשראװ ןופ רעײטש

 רעקוצרענאק רכשי יװ םעד ךאנ ,ןאמצלאז לאומש טריפעג

 ןיא דוםיה ןרק ןופ עלארטנעצ רעד ןיא ןטעברא רעבירא זיא

 ןיא קעװא החפשמ ןײז טימ זיא דלאגנײפ הדוהי ןוא ,עשראװ

 .טוג א ןופ רעטלאװראפ סלא ץישטכעינ ףראד

 טײקיטעט עוױטקא יד ןכײרטשוצרעטנוא םרעדנוזאב יאדכ

 רעד ןופ רעציזראפ ןעװעג ז־׳א רע .ןאמצלאז לאומש ןופ

 ־עפער ענײז טימ .1933 ראי ןופ עיצאזינאגרא רעשיטסינױצ

 ןעװעג .טנגױ רעד ןשיװצ ןסיװ טײרפשראפ רע טאה ןטאר

 ןעמוקעגמוא ש־׳גארט זיא רע .דײ רעײרטעג ןוא רעקיצראה א

 יד ןיא ןסעזערפ־טארנדױ יד ןופ רענײא קידנעײז אטעג ןיא

 .עיצאפוקא רעד ןופ ןראי עטשרע

 רעונה״ רעד ןעװעג ךיוא טלאמעד זיא וױטקא קראטש

 לאומש ,לעפיק ןועמש ןופ גנוריפנא רעד רעטניא ,״ינױצה

 םירבח .א״א ןאזנעדירפ יכדרמ ,יקסײגוב רזעילא ,רעגנוא

 ןסרוק־םיכירדמ עלארטנעצ יד ןיא ןראװעג טקישעג ןענעז

 טימ ןרעגאל־רעמוז ןראװעג טנדראעגנײא ךיוא ןענעז םע ןוא

 .עכעלטנגױ ןופ גנוקילײטאב רעםיורג א

 1932—ג״צרת ,עיסימאק תמײק־ןרק עשיאײטראפגשיװצ
 .רעשזנאישק ווד ,רעגנוא ןמלק ,יקצילראג ןועמש ,םיובנעגײפ דוד לארשי : סקניל ףיוא סטכער װפ ועײמש

 ,קישטליװ לבײל ,רעקוצרענאק רכשי ,יקסװאנאלאב ר״ד הנאברעטיר לארשי : סקניל ףיוא סטכער ןופ ןציז

 .טםילדלאג לטאמ



 התישארב יחרזמה תעונת / ירושג .ש .מ
 (םילשורי)

 העפשה לעבו קזח יתד ןוגרא היה קינלימחב יחרזמה

 םױ־םױש םײתדה דבלמ םוקמ ואצמ ובו ,ריעב הלודג

 םיליבשמ םג ׳ךריע ןױצל ךבושב וניגיע הניזחתו״ וללפתה

 װטו תונױצל ומחלג ותעשבש ,ןשיה רודהמ ןױצ־יבבוחו

 .י״אה בושיה לע־תונױער

 ומםרפתנ קינלימחב ותוחתפתהו יחרזמה דוסי לע תועידי

 יעובשה ״הריפצה״מ לחה ,םינוש םינותעב ח״ערת תנשמ להה

 קחצי יבר ױרפוסו יחרזמה ינקזמ דחא לש ותכירעב השרװב

 ןועובשה ךרועכ דובעל ךכ רחא רבעש ,ד״יה םיובנםינ

 •השרװב עיפוהש ןילופב יחרזמה תעונת ןואטב ,״יחרזמה״

 רשפא ןהמו ׳קינלימחב יחרזמה לע תועידיה ואב ״יחרזמ״ב םג

 ואצמנ ןכ ירחאו ,ריעב ןוגראה תוחתפתה תדמ לע דומעל

 השרװב עיפוהש הדובעו־הרות תעונת ןועובשב םג תועידי

 .״ןעבעל עשידױ סאד״ םשב

 תועידיה קינלימחב םג ועיפשה ,ידוהי בושי לכב ומכ

 תרהצה״ לע הנושארה םלועה תמחלמ םות ירחא ועיגהש

 ,םידוהיה תא וררועש ״דינטירב תלשממ םעטמ ״רופלב

 לארשי־ץרא ןינב דעב םיצרמנ םישעמל רעונה תא רקיעבו

 ןילופב תינױצה תורדתסה םעטמ הצרמ אב םדוקמ .תידוהיה

 רשכומה םאונה הז היה •תוחורה תא ררועל השרװב הזכרמ םע

 ח״ערת תנשב דוע .יחרזמה ןױערל הטנש ,יקסבוקײלימ ןתנ

 ,םימעפ שלש ןורטאיתבו תסנכה־תיבב קינלימחב םאנ אוה

 תרבגהו ינױצה ןױערה תוטשפתהל הברה ורזע ױתואצרהו

 .(ח״ערזו ,טבש חי ,חריפצה) תינױצה הדובעה

 •הרכה ידיל הארנכ ועיגה םוקמבש יחרזמה יריעצ ךא

 ח״ערת טבש תישארב ןכאו .יחרזמב ןגראתהל רתױ יוצרש

 תיב״ב תיללכ הפםאל םײמואל־םײתדה םיריעצה וםנכתה

 .ריעבש םידרחה םיריעצה לכ ופתתשה הבש םידיסחד שרדמה

 לאקזחי הצרה יחרזמה יריעצ תדובעמ ח״וד תריםמ ירחא

 לש ותובישח לעו ללכב תימואלה ןרקה לש וכרע לע גרבמל

 לודג םוכס ףסאנו שיא 15 ןב רעו רחבנ .טרפב ״לצרה רעי״

 הטלחה הלבקתנ .הדוגאה םש לע המדא םנוד השלש תינקל

 תידרח־תינױצה היצרדפל ףינס איה יחרזמה־יריעצ תדוגאש

 .(ח״ערת ,רדאי ׳ט ,הריפצה)״יחרזמ״

 םתעפוה ,םירשכומ םימאונ דוחיבו ,ץוחה ןמ ואבש םימאונה

 יחרזמה זכרמ םעטמ .ריעב תיתדה תוגױצה ײחב תרכינ התיה

 ,דסחב םאונ היהש ,טרופופר .י .י ברה תוצרהל אב השרװב

 םוקמ לכב םםק ילבחבכ ױרבדב להקה תא ךושמל עדױ

 לע תואצרה שולש קינלימחב תסנכה־תיבב אשנ אוה .ותעםוה

 ־יריעצ לש תיללכה הפסאב ףתתשה ףאו ,יחרזמה ןױער

 דעו רחבנו ,ץרמ תדובעל םימחה ױרבדב ררוע הבו ,יחרזמה

 העונתה ישארמ — גרעבמעל לאקזחיו ךײרנרהע שיבײל

 ,םולבנזור גילז ? םהבו ,םיריעצה יבושחמ םיבר וסנכנ ױלאש

 .(ח״ערת ,זומת זי ,הריפצה) קנרטספ *זרזעו קנרטםפ יבצ

 ױתומישרו ורמז-־מש ,ירבע רפום ריעל עיגה הז ירחא

 רפוםה אוה ,ױארוק ןיב דה וררועו םײרבע םינואטבב ומםרופ

 .תולגה ידוהיו י״אב תובשיתהה לע םאנש ,יקסבשרו ריקי

 תודהיה לע י״אל שיש העפשהה תא חלצומ ןפואב ראית אוה

 לש םחוכ־יאב .תורעום םיפכ תואושתל הכז םואנה .הלוגבש

 שילחהל הרטמב תודחא תולאש ךכ רחא ועיצה ןױצ־ילעופ

 .תורורבו תוקיפסמ תובושת ולבק לבא .םואנה לש םשורה תא

 .(ח״ערת ,לולא ׳ז ,הריפצה) םצפח תא לאל ומשש

 םױב .םוקמב יחרזמה תדוגא דוםיל תונכה ושמש הלא לכ

 לש תננוכמה הפםאה קינלימחב המיקתה ט״ערת תבטב ט״כ

 רחבנ ר״ױל .שיא תואמ שמחמ הלעמל ופתתשה הבש ,יחרזמה

 ודיקפת תא םיפסאנל ריבסה םואבניו יבצ .ןוזנדירפ לארשי ׳ר

 תדוגאו יחרזמה לע הצרה ךײרנרהע .ל רמו ,יחרזמה לש

 תדוגא םע יחרזמה תא דחאל ר״ױה לש ותעצה .םיסכודוטרואה

 ירחא .העצהה התחדנ ףוםבלו םיחוכיו הררוע םיסכודוטרואה

 ךותמ רוחבל טלחוה יחרזמהו יחרזמה יריעצ ןיב ךורא מ״ומ

 יחרזמה ינקזמ דחא םהב ,ימוקמה לעופה־דעול דעוה ירבח

 .(ט״ערת /א רדא ג״י ,יחרזזנה) םיריעצה ןמ העבראו

 ״יחרזמה ירבח לש תיללכ הפסא המיקתה ט״ערת רײאב ח״יב
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 חלשנש ,גרבמל רמ .רצק םואנב ךײרנרהע רמ י״ע החתפנש

 ה״וד רסמ ״דשרװב המיקתנש הינשה יחרזמה הדיעול ריצכ

 .םיפםאנה לע ריבכ םשור השע ח״ודה .הדיעוה ךלהמ לע

 דסונ .וז העשב יחרזמה ידיקפת לע םאג םואבניו •צ רמ

 .(ט״ערת ,ןױס ׳ה ,יחרזמה) םײגעה ידלי דעב ״רדח״

 הכרענ ,לצרה ר״דה תריטפל ןורכזה םױ ,זומתב ׳ב םױב

 .ינוריעה תסנכה־תיבב ינױצה גיהנמל יחרזמה םעטמ הרכזא

 ,ריעב זא ההשש ,בונאזדרמ םולבגזור ברה םאנ הרכזאה ירחא

 תבוטל ןוגה םוכס ףסאנ דמעמ ותואבו .אמױד אנינעמ םואג

 בהלנ םואנ ל״נה ברה אשנ ,תבשה םױב ,תרחמל .ל״קקה

 סשור השע ומואנו ,הפ לא הפמ אלמ היהש תםנכה־תיבב

 .(ט״ערת ,בא ׳י ,חחרזמה) םיפסאנה לע ריבכ

 התביבם לע םג ןויצל התובהלתהמ העיפשה קינלימח

 הכו •םירחאל התוריסמב תפומל המגוד השמשב ,הבורקה

 הז רבד .יחרזמה לש תילילגה הדיעוה תא הב ךורעל טלחוה

 שהרתמ אנדיע לכב ואלו ,ריעה ישנאל לודג דובכל בשחנ

 הריקסה תא רוםמנ הבה .םשור תבר התיה הדיעוה .הזכ ערואמ

 תונױלגב םוסרפ ידיל העיגהש יפכ ,איהש ומכ הדיעוה לע

 ;״יחרזמה״

 תילילג הדיעו ט׳ערת באב ו״ט םױב המײקתה קינלימחב

 םירע ו״טמ םיריצ ג״כ דמעמב ,ץליק לילג לש יחרזמה לש

 םײמואל םילגדב רדוהמו טשוקמ היהש הפד יחרזמה םלואב

 ךײרנרהע .ל ;םיריצה ופתתשה .יחרזמה ינבר תונומתבו

 •י .א ׳ץליקמ ןמרקב .יו ןהכ .י ,קינלימחמ קילטנמ .מו

 יקםרוג .ע ,ץישולאיזדמ ןאמפא .מ .י ,ץיבושורפמ ןײטשנטכיל

 .קינמולםמ ץנארמופ .זו קי׳צראילקש .מ ,קםובמ ןמרלק .או

 .א בושטניפמ טדאטשנײפ .או במוד .ד ,ץינפוטםמ גרבנטור .י

 .ב •יו הזוג .ש .י ,באלסידװמ ךברוא .מ ,בוחיממ לגיפש

 מילבדלוג .ח ,בולדישמ יקסנישק .מ ,בױזדנײמ דראבטײרב

 שורלם .א .ש ,בונאצאפמ לימז .שו שינומ .צ .ב ,ןי׳צוקי׳צשמ

 .שדח־ריעמ קיצפוק .מו

 ׳ירבע םואנב ןוזנדירפ לאיתוקי רמ י״ע החתפנ הדיעוה

 הדוהי רמ םאנ הז רחא •תורעוס םיפכ תאיחמב לבקתנש

 ־הרזמה לש יזכרמה דעוה גיצנכ הדיעוב ףתתשהש ׳יקסנריצש

 .ותדועתו יחרזמה לע — הדיעוה לש ר״ױל רחבנשו השרװב

 לכ .ןמליס קחצי םהרבא ד״בארה תאמ הכרב בתכמ לבקתנ

 .םהירעב תודוגאה תולועפמ ןובשחו ןיד ורסמ םיריצה

 לכב בר ץרמב לעפ יחרזמהש תוארל היה רשפא םיח״ודהמ

 ןױער יכו ׳ךוניחה ינינעב ןיבו י״א בושי ינינעב ןיב ,םירעה

 .םידרחה לש תובחרה תורדשה ןיב טשפתמו ךלוה יחרזמה

 .ױדיקפתו ילילגה דעוה תדועת לע הצרה רקוצרנק קודצ רמ

 .יזכרמה סמהו ל״קקהו לקשה לע ךײרנרהע רמ הצרה תרחמל

 .קינלימחמ םואבניו יבצ רמ הצרה תוברתהו ךוניחה תדובע לע

 .לארשיב תוגלפמה ראשל יחרזמה סחי לע הצרה ץנרמופ רמ

 יץליקב ובשומ םע ,םירבח א״י ןב ילילג דעו רחבנ ףוםבלו

 יחרזמה ןױער תרבגהל תוטלחהה םג ולבקתנ ראשה ןיבו

 .תירבעה הפשל ברע ירועשו רםם יתב םיקהלו

 יחרזמה תלועפ לע םימוסרפ לכ ואב אל פ״רח תנש ךשמב

 תומוקממ םג תועידי ואב אלש םשכ ,קינלימחב ױריעצו

 הצרפש המחלמה תעפשהב הארנכ ,העונתבש םירחא םיליעפ

 ירעש דע ברקתהל וקיפסהש םיבשלובהו ןילופ ןיב םואתפ

 םידוהיה יריעצ םױג תעפשהב רתױ דועו ״דריבה השרװ

 היה רכינ אל ־ ךדיאמ .יבשלובה ביואב המחלמל ינלופה אבצל

 ןמזב םירז תמחלמ םוחלל םיריעצה לצא םױגל ןוצרו קשח

 ירחא דוחיבו .ונתדלומ תמקהו ונצרא דעב םחלהל ונל שיש

 םײרזכאה םהישעמו םיגוש תומוקמב םידוהיב םיגלופה תוערפ

 םיבשלובהשכ ,שערה ךוש ירחאו .םידוהיה םיבשותה דגנ

 םיריעצה ולכי ,אבצהמ וררחוש םיריעצהו ןילופ תולובגמ והרב

 .יחרזמה ןוגראלו תינױצ הלועפל םכש בוש תוטהל קינלימחנ

 ײחמ העידי םיאצומ ונא א״פרת ןױסב ׳י םױמ ״יחרזמה״ב קר

 מימולישב הארנכ ,הבחר רתױ העידי ,קינלימחב יחרזמה

 תוארל רשפא העידיהמ •בר ןמז ךשמב הקיתשהו םוצמצה דעב

 .לחוהש המב ךישמהו ױרוענ רשנכ שדיח יחרזמה ןכאש

 הפםאל וארק א״פרת חספ דעומה לוחב יכ ,תרמוא העידיה

 ןמנײל קודצ ריכזמה רםמ הבש ,יחרזמה יריעצ לש תיללכ

 ןפואב תועוצקמה לכב הלהנתה הרובעהו ״דלועפה לע ח״וד

 הפקתהה תעב וררשש םישקה םײחה יאנת לכ תורמלו ,יוצר

 ״יחרזמה״ יספוט םירשעכ ןמז ותואב ורכמנ תיבשלובה

 תחתפתמ ונתמזיב הדסונש תינוריעה ל״קקה תדעו .עובש לכב

 ןוצר תעיבשב לבקתנ ח״ודה .םינוגה םה םיפסאנה םימוכםהו

 ידיקפת לע גרבמל םהרבא לש ותאצרה ירחא .םיפםזנה י״ע

 הילעל ןנוכתהל םיריעצל ותאירקו הז עגרב יחרומ־יריעצ

 .תונוש תוטלחה ולבקתנ ,י״אל

 גרבמל םהרבא :םירבחה וםנכנ ױלאש דעוב הרחב הפסאה

 ,רבזג — ץלפנײלק רזעילא ,ריכזמ — ןמנײל קודצ ׳ר״ױ —

 ,קילטנמ ףםױ ׳ןמפיוק השמ ,גרבניו המלש ,רסװדלוג המלש

 .ןמפיוק ריאמו יקסבינשוק שוביל ,ןײשנוז השמ ,ןרפלה רתלא

 ירבדב םירועש ותבשב תבש ידמ םיכרוע םינורחאה םימיב

 ׳םײתורפם םיאשונ לע םירבח־תוחיש תוכרענו לארשי ימי

 דרשמ ונריעב רצונ .תירבעלו ך״נתל םירועש ךורעל םידמועו

 םױ םױ ״דבורמ הדמב תיביםנטניא ותדובעש ,דחואמ י״א

 תיטרופמ תוארוה םילבקמ םהו םילוע תורשע ונילע םירצ

 .(א״פרת ןױס ׳י ,יחרזמה) םהל תושורדה

 .ריעב יחרזמל יתבר הלועפו הכרב תנש התיה ב״פרת תנש

 ב״פרת תבטב ב״ימ העידיב .העונתה ײחמ תועידיב תשגרומו

 .הדוגאל ןועמ םהל ורכש .תמרקתמו תכלוה הדובעהש ,רמאנ

 ,םירבחה לש תיללכ הפסא התיה הכונחל ןורחא ׳א םױב

 תא חתפ רםװדלוג המלש ר״ױה .הסוסיבב ןורל הרטמב

 לע םילטומה תובוחה לעו בצמה לע הרצקב םאנו הפםאה

 לש םבל תמושת תא הנפה גרבמל .א .וז העשב םירבחה

 םיחוכיו ירחא .םהיתובוחו זכרמל ילילשה םסחיל םיפסאנה

 יחרזמה ןותע לע המיתחב םירבחה תא בײחל :טלחוה םיבר

 ך״נתל ברעה ירועש תא שדחל ,זכרמה תבוטל סמה תמרהבו

 רחבג דמעמ ותואבו ,ץולחה ןרק ןעמל הריבכ תיבגמב לחהלו

 השמ — ריכזמלו רםװדלוג המלש רחבנ ר״ױל .שדח דעו

 .ןײשנוז
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 (עקירעמא ׳ןעדירעמ)

 קינלעימכ ןיא ׳קירוצ ראי קיצרעפ א טימ ןעװעג זיא סאד

 עיצאזינאגרא עשיטסינױצ ענעדיישאב א ןזעװעג ןיוש זיא

 ־טנאה ךיוא יװ הרות ידמול ןזעװעג ךיוא רעבא ןענעז םע

 ןענאטשעג .ןזעװעג רעײט ײז זיא ןױצ־תביש סאװ ׳רעקרעװ

 רעד ףיוא טראװעג רעבא טעברא רעד וצ טײרג ײז ןענעז

 טימ ןקינײאראפ וצ ןױצ תבוטל טײקיטעט יד טײהנגעלעג

 .הרות

 ןופ עלארטנעצ יד טריטםיזקע ןאד ןיוש טאה עשראװ ןיא

 ברה ׳םיובנםינ ברה טימ ץיפש ןיא גנוגעװאב־״יחרזמ״ רעד

 ליפ ןיא יװ יונעג .ערעדנא ןוא ןײטשבראפ לשעה ׳טארב

 ײב ךיוא טלאמעד זיא ׳ןליופ ןופ טעטש־ץניװארפ ערעדנא

 ןױער רעד .״יחרזמ״ ףינס רעד ןענאטשטנא טאטש ןיא זנוא

 ןעגנירדוצנײרא ןביוהעגנא טאה הרותה יפ לע ןױצ־תביש ןופ

 ןופ לײט רעטסערג רעד .טאטש ןיא ןזײרק עזעיגילער עלא ןיא

 ־טנאה ךיוא ןוא םיתב־ילעב םתס ׳םירוחב שרדמה תיב יד

 .ףינס ןיא וױטקא ןראװעג ןענעז רעקרעװ

 קינלעימכ ןיא ״יחרזמ״ ןופ גנולמאזראפ עסיורג עטשרע יד

 לײטנא ןטימ שרדמה תיב ןשידיסח ןיא ןעמוקעגראפ זיא

 ־עפער טאה רעכלעװ יקםנארעשטש יזכרמה דעוה רבח ןופ

 ־מאזראפ יד .״יחרזמ״ ןופ ןבאגפיוא ןיא ןליצ יד ןגעװ טריר

 סנעמעװ גנוטלאװראפ עטשרע יד ןבילקעגםיוא טאה גנול

 זיא םאװ ׳ןאמראלק דוד־המלש ׳ר ןזעװעג זיא רעציזראפ

 שטנעמ א .ןדײ רעקינלעימכ עלא ײב טבילאב רעײז ןזעװעג

 ןיא ןסיװ טימ לופ ׳ןליװ ןטוג ׳רעטקאראכ ןקראטש א טימ

 סאװ תודימ עטוג טימ דײ א .םידומיל עכעלטלעװ ןוא הרות

 טגאמראפ טאה רע .ןזעװעג הצע־לאוש םיא ײב ךיז ןבאה ליפ

 .םזינויצ ןזעיגילער םעד טנידעג ײרטעג ןוא ץראה ןפא ןא

 ,ע#אמ הרובד ,(ןאמליס בקעי ברה תב) ׳ןאמליס תיווהי : סטכער ןופ

 .קילטנעמ עלאמ

 דלעפנײטש עשוהי

 ערעדנא יד .ץרא־ךרד טימ ןגיוצאב םיא וצ ךיז ןבאה עלא

 ־מעל השמ :ןעװעג ןענעז גנוטלאװראפ רעד ןופ רעדילגטימ

 לקעי ׳יקסרוגאלאיב יתבש ׳עפאמ דוד ׳ךײרגרע לדוד ׳גרעב

 .א״א ןאםנדירפ עקלארשי ׳קיננעשטולפ

 .טאטש ןיא טײקיטעט עטײרב א טריפעג טאה ״יחרזמ״

 ״דליהק רעד ןיא ןטארטראפ ןזעװעג ןענעז רעײטשראפ ענײז

 ןאמראלק המלש ׳ר .סעיצוטיטסניא ערעדנא ןוא טאר־טאטש

 .טאר־טאטש ןיא ןראװעג טלײװעג לאמ ײװצ זיא

 (לביטש) הליפת תיב םענעגײא ןא טעדנירגעג ןבאה רימ

 רימ .בוט־םױ ןוא תבש טרפב ןוא גאט ןדעי ןענװאד םוצ

 טימ ןוא ״יחרזמ״ ןעמאנ ןפיוא הרות רפם א ןבירשעג ןבאה

 רעד טימ .ןײרא ליש ןיא טריפעג טײקכעלרעײפ םיורג

 .טאטש עצנאג יד טײרפעגטימ ךיז טאה החמש

 ־נײא טוג טאהעג ןיוש ךיז טאה ףינם־״יחרזמ״ רעד ןעװ

 .יחרזמ רדח םעד ןפאש וצ ןטארטעגוצ רימ ןענעז ׳טרעגריבעג

 ־מעל םהרבא ?ײז ןשיװצ ,״יחרזמ יריעצ״ ׳םירבח עקינײא

 ׳ךײרנרע שיבײל ׳ךײרנרע לדנעמ ׳גרעבמעל לאקזחי ׳גרעב

 ־לעיקוק ךלמילא ׳ןײשנאז השמ ׳ןאמצײװ םײח ׳ןאמפיוק השמ

 ־ילער ןטשרע ןופ רעיוב ןוא רעפאש יד ןזעװעג ןענעז ׳עק

 ־נירגעג זיא ךאנרעד דלאב .קינלעימכ ןיא ךונח־ןױצ ןזעיג

 טנרעלעג טאה ןעמ רעכלעװ ןיא עלוש־״הנבי״ יד ןראװעג טעד

 ןשיגאגאדעפ ןטםײנ ןטיול םידומיל עכעלטלעװ טימ הרות

 סרערעל יד .סנירערעל ןוא סרערעל עטסעב יד טימ םארגארפ

 ןוא ןגאגאדעפ עטסעב יד ׳עטיל ןופ ןראװעג טכארבעג ןענעז

 רעםיורג רעד ןזעװעג זיא ײז ןופ רענײא .רענעק־שיאערבעה

 ״ףיטמ ןוא ןדמל ׳ליכשמ רעםיורג א ׳אטוז םהרבא ׳ר ךנחמ

 ןזעװעג ןענעז עלוש־״הנבי״ רעד ןיא .י״א ןיא ןראװעג רטפנ

 זיא עלוש יד .רעדגוזאב ךעלדײמ ןוא ךעלגנײ ׳תוקלחמ 3

 םידימלת ןום תוניחב יד וצ .טאטש ןופ עטםעב יד ןזעװעג

 ־*הנבי״ יד .עשראװ ןיא זכרמ ןופ םינבר ןעמוקעג ןעגעז

 ןעגעז םאװ ןרעטלע ךיוא ׳םש ןטוג א טאהעג טאה עלוש

 ןיא טקישעג רעדניק ערעײז ןבאה ׳יחרזמ ןופ טײװ ןזעװעג

 .עלוש־״הגבי״ רעד

 ןא טריפעג ןראי ליפ טאה עיצאזינאגרא־״יחרזמ יריעצ״ יד

 ןבאה סאװ ׳םירבח עקידנריפנא עריא .טײקיטעט עוױםנעטניא
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 לאכימ :ןזעװעג ןענעז ,גנוגעװאב רעד ראפ טעטםיילעג ליפ

 .ערעדנא ןוא עשטאב לארשי ׳קילטנעמ חנ ׳ןאמקירב

 גילז־לאומש :־ןיוא ןבאה יחרזמ ראפ טעטםײלעג ליפ

 ־נביוט ךלמילא ׳ילאמ לאלצב ,יקסרובמאס לאומש ,קינ.אלעז

 ־אװדלאג החמש ׳קינװאדאימ לװײפ ,יקציגשיװ ליקאי ׳טאלב

 ןױצ־ןב ׳ןאמײרט ןועמש־םײח ,יקצעיװאקראמ יכדרמ ׳רעס

 עלא יד .שטיװעקיצאװ קהצי־ןועמש ,ץיװראה דוד ,טנעמאיד

 ןענאטשעג ןענעז ײז .יחרזמה ןעמל שפננו בלב טעבראעג ןבאה

 ןורחא ןורחאו .העפשה ןוא טלעג טימ ןפלאהעג ׳רעדור םײב

 רעקיטסײג ןוא ףיטמ רעד ׳ןאמליס בקעי ׳ר ברה ׳ביבח

 םעד ןענאמרעד ךאנ רימאל .קינלעימכ ןיא יחרזמ ןופ רעריפ

 ןײז טקיסעלכאנראפ טאה סאװ ׳רעפעפ ףסױ ׳ר ןקםע ןרעײט

 ןײמ — רעטײװ ןוא ׳גנוגעװאב יד טנידעג ײרטעג ןוא הםנרפ

 םימי ןופ הליפת לעב רענײפ רעד ,רזעילא־ןועמש ׳ר רעדורב

 טאה םאװ ,עמיטש רעםיז א טימ רוביצ חילש רעד ׳םיארונ

 טשיג ךיא ןאק גאט ןקיטנײה ןזיב .םיללפתמ יד טרעביוצאב

 םײב ןעגנוזעג טאה רע סאװ ,״רומזמ דורל״ םעד ןסעגראפ

 .רפסה םױס

 רמושה״ ןוא ״הירורב״ ,״יחרזמ תונב״ ןופ םיפינם ךיוא

 ברה .קינלעימכ ןיא ןפאשעג םינקםע־יחרזמ יד ןבאה ״יתדה

 (יחרזמ תונב) ״יתדה רמושה״
 יקסניזדאר עשאב ינדאגיװ עי׳צחר שטיװעקיציאװ עלאס : סטנער ןופ

 טםילדלאג עקצראה
 יחרזמב ריעצ ןקםעו ״יתדה־רמושה״ לש ןקה שאר

 ׳קינלעימכ ןיא יחרזמ ןראפ טעטסײלעג ליפ טאה ןאמליס בקעי

 ראפ .םיריעצ יד ראפ ךאװ א לאמ 2 ןרירעפער טגעלפ רע

 רעטכאט יד ׳ןאמליס תידוהי טעטסײלעג ליפ טאה ״הירורב״

 רעטבאט יד ןוא עפאמ דוד ןופ רעטכאט יד ,בקעי ברה ןופ

 .טחוש ארזע ןופ

 ׳יחרזמ״ ןופ שארב ןענעז גירק ןראפ ןראי עטצעל יד ןיא

 ףסױ ׳ר ׳ןאמלים בקעי ברה :ןענאטשעג ״הדובעו הרות״ ןוא

 ׳דלעפנײטש רזעילא ׳ץיװראה דוד ,ילאמ לאלצב ׳רעפעפ

 יריעצ״ ןופ שארב .ץיװראה הדוהי ןוא ןאמרעדעל יכדרמ

 עקצראה ״יתדה־רמושה״ ןופ שארב ןוא ,קילטנעמ חנ — ״יחרזמ

 ןכיוה א ףיוא ןענאטשעג זיא טעברא עלערוטלוק יד .טםילדלאג

 ־עטיל ןראװעג טנדראעגנײא ןענעז ״ןױצ־תונב״ ראפ .אוױנ

 טאה ״הירורב״ .ןטארעפער ןוא םירועש טימ ןטנװא עשיראר

 ״יתדה־רמושה״ .עטכישעג עשידײ ןוא עשיטסינױצ טנרעלעג

 רעלופאפ רעײז ןזעװעג זיא םאװ ,טסײג־הרות ןיא םזיצולה —

 תובשומ ןראװעג טנדראעגנײא ןענעז רעמוז .טנגױ רעד ײב

 םײב ןלאפעג זיא םאװ ׳רעלערט םולש ןופ לײטנא ןטימ ץיק

 ־הרות״ ןופ םירבח ערעזנוא .ןױצע־שוג םעד ןקידײטראפ

 .הילע וצ טײרגעג ךיז ןוא הרשכה טכאמעגטימ ןבאה ״הדובעו

 ןשיטאמארד םענעגײא ןא טגאמראפ טאה עלוש־״הנבי״ יד

 ־ראפ ןוא ןטרעצנאק עכעלטנפע ןבעגעג טאה סאװ ׳זײרק

 .ןראסישזער עקיטרא ןופ גגוטײל רעד רעטנוא ןעגנולעטש

 *רעד טאה קינלעימכ ןיא ״הדובעו־הרות״ ןוא ״יחרזמ״ יד

 טעטםײלעג ׳םזיגױצ ןזעיגילער ןופ טסײג ןיא רוד א ןגיוצ

 .לארשי־ץרא ןרק ןוא דוסיה ןרק ׳תמײק ןרק ראפ לופ



 װיצ־ילעופ עקניל / יריהבוהילא
 (קראי־ױנ)

 ןיא ןענאטשטנא זיא עיצאזינאגרא־ןױצ־ילעופ יד ןעװ

 ,רעפטנע ןטמיטשאב א ןבעג וצ רעװש רעײז זיא ,קינלעימכ

 א ןזעװעג ןױש ןענעז ,1910—11 ראי ןיא ,קירוצ טײװ לײװ

 ,קינעשטולפ עלעשטיא :לשמל יװ ,״ןױצ־ילעופ״ םידיחי ךס

 םײהא ןעמוקעג ,יקםרוגישזדעימ ןמלק ,עשראװ ןופ ןעמוקעג

 .ערעדנא ןוא גרעברעבליז לאלצב ,שזדאל ןופ םיבוט םױ ףיוא

 ןיא עיצאזינאגרא־ןםאמ א ןראװעג זיא ןױצ־ילעופ ןעװ

 .הבושת א ןבעג וצ רעגנירג ךס א ןיוש זיא ,קינלעימכ

 ןיא גנוטלאפש א תעב עיצאזינאגרא יד זיא ןםקאװעגםיורא

 ןזעװעג זיא עכלעװ /׳קעטאילביב רעשיטאטש רעשידײ״ רעד

 רעד ףיוא .ןטסינױצ ענײמעגלא יד ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא

 ןא ןענאטשטנא זיא 1916 ראי ןיא גנולמאזראפ רענײמעגלא

 ,ןאמטוג עקלארשי ־ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא עיציזאפא

 .קינלעגיא לצרעה ,קינעשטולפ עלעשטיא ,דלאװגנאל םהרבא

 .קישטליװ לבײל ,קישטליװ הקבר הנח ,גרעבנשאמ דוד

 .יקסרוגישזדעימ ןמלק ,גרעברעבליז לאלצב ,טרענײלק עזיור

 ־סגינעק המלש ןוא הקבר הנח ,םקופ יכדרמ ,קראטש לאלצב

 .דנא .א פאקשרעה הרש ןוא עינאמ .גרעי

 ךרוד קעטאילביב עשיטאטש עשידײ יד ןעמענרעביא סאד

 ץפ ךוזאב א טימ ןלאפעגפיונוצ דארג זיא ,עיציזאפא רעד

 םניא ראטאזינאגרא־ןױצ־ילעופ טײצ רענעי ןיא ןטנאקאב א

 ,(יקםװאקײלימ ןד) ןאד רבח ןעמאנ ןטימ ןאיאר רעצלעיק

 זיא ,ףליהטימ ןײז טימ — ,ראטאזינאגרא ןוא רענדער רעטוג א

 ןיא עיצאזינאגרא־ןױצ־ילעופ יד ןענאטשטנא טײצ רענעי וצ

 •קינלעימכ

 א ןראװעג ךײלג זיא ,קינלעימכ ןיא עיצאזינאגרא־.צ.פ יד

 רעטרעדנוה ןעמונעגמורא טאה יז .עיצאזינאגרא־ןסאמ

 רעשיליופ רעד ןופ גנואײטשטנא רעד ךאנ זא ,יוזא ,תוחפשמ

 יד ײב ןעמוקאב עיצאזינאגרא־.צ.פ יד טאה ,קילבופער

 קינלעימכ) רענעמטאר 5 ,1919 ראי ןיא ןלאװ־טאר־טאטש

 םהרבא (1 :ןענאזרעפ יד ןיא (רענעמטאר 24 טאהעג טאה

 ,יקסװעשזוקס םחנפ (3 ,ןאמטוג עקלארשי (2 ,דלאװגנאיי

 טימ ןבאה ײז .קינלעגיא לצרעה (5 ןוא קישטליװ לבײל (4

 יד ןופ ןםערעטגיא יד ןטארטראפ קידנעטש עדריװ ןוא דובכ

 •טאטש רעקינלעימכ םעניא ןםאמ־סקלאפ ןוא עקידנטעברא

 ןיוש ךיז ןעמ טאה ,ןא עינאפמאק־לאװ רענעי ןופ .טאר

 ־ינאגרא־.צ.פ רעד ןופ גנונײמ רעד טימ טגכערעג לאמעלא

 •טאטש ןיא עיצאז

 םעינאפמאק־לאװ 2 טריפעג ךאנ טאה עיצאזינאגרא־.צ.פ יד

 1928 ןוא 1927 ןראי יד ןיא :קינלעימכ ןיא טאר־טאטש םוצ

 .רענעמטאר 5 יװ רעקיניױו טשינ ןעגוװעג לאמעלא טאה ןוא

 קידנעײז טכאמ עשיליופ יד טאה 1927 ראי ןיא ןלאװ יד ךאנ

 עכלעװ ,ןעמיטש לאצ רעםיורג רעד ןגעװ טגראזאב

 ־רעדנאנופ טאר־טאטש םעד ,ןעמוקאב טאה ״ןױצ־ילעופ״

 יד רעבא ,1928 ראי ןיא ןלאװ עײנ טכאמעג ןוא טזאלעג

 ראפ קידנשארעביא רעמ ךאנ ןזעװעג ןענעז ןטאטלוזער

 רערעמ ךאנ א ןראװעג טלײװרעד זיא םע ליױו ׳טכאמ רעד

 עלעשטיא (2 ,ןאמדירפ לקנאי (1 :עפורג עשירעפמעק

 ןוא ינבאװדעי החמש (4 ,טנעמאיד עקצרעה (3 ,קינעשטולפ

 רעד ןיא לאמ ןטשרע םוצ ,ןלאװ יד ךאנ .ןאמראלק והילא (5

 1919 ראי ןיא טעטימאק ןויצ־ילעופ
 ,קינלעגיא לרעב ,רעסיל לסאי ,רעבײש םהרבא : קיזנציז עײר עטשרע

 .־אמדירפ לקנעי ,יקצילראג ךערײב

 .קישטליװ לבײל ,יקםרוגיזדעימ זמלק :קידנעײטש ע״ר עטײתצ

 עיצקארפ־.צ.פ יד טאה ׳טאר־טאטש רעקינלעימכ ןופ עטכישעג

 ןגעװ ךארפש רעשידײ רעד ןיא עיצאראלקעד א טנעײלעג

 ־כעראבכײלג (1 :טאר־טאטש ןיא ןבאגפיוא ןוא ןליצ עריא

 יד וװ ,טארטםיגאמ ןיא ךארפש רעשידײ רעד ןופ גנוקיט

 ןגעװ שידײ ןיא ןדנעװ ןענעק ךיז ןלאז ןשטנעמ־םקלאפ

 לאמ ןטשרע םוצ עקאט זיא טסלאמאד — ןטיונ ערעײז

 (2 .טרענײלק ףסוי רעטלעטשעגנא סלא ןראװעג ןעמונעגנא

 ןוא ץלאה ,ןליוק ןלײטרעדנאנאפ ןגעװ — ףליה עלאיצאס

 ראפ םעידיםבום (3 ,גנורעקלעפאב רעמערא רעד ראפ זײפש

 .ב .נ .א עלוש־א״שיצ :סעיצוטיטסניא־רוטלוק עשידײ יד

 •דנא.א טאטש ןיא קעטאילביב עשידײ יד ,װאכאראב

 טאה רעניוװנײא עשידײ ןופ טנעצארפ רעד וװ ,קינלעימכ

 ־עגראפ ךיז טימ ןוא טײהרעמ עקידניטולחל א טבאמעגםיוא

 ־םיוא עריא טימ טגראזאב ךיוא טאה ׳ןדײ 87.3% טלעטש

 ־אגרא .צ.פ יד .ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורא יד ןעגנוטעברא

 ־םיוא ןטימ ןעמונראפ גנודנירג ריא טײז ךיז טאה עיצאזינ

 טאה ןוא עקידנטעברא יד ןופ בצמ ןלעירעטאמ םעד ןרעםעב
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 ׳שעיצאזינאגרא עלענאיםעפארפ ןלעטשוצפיוא טימאב ־ןיז

 ׳ןהעש־םטעברא ערעצרוק ראפ ןקײרטש טימ טריםעגגא

 .װ.א.א גנולדנאהאב ערעסעב ׳ןעניול ערעכעה

 ןיא ןכארבעגםיוא זיא קינלעימכ ןיא קײרטש רעטשרע רעד

 ־ראפ א ןזעװעג זיא קײרטש רעד .רעבראג יד ײב 1917 ראי

 ךס א ןזעװעג וליפא ׳ןכאװ עכעלטע ןטלאהעגנא ׳רעטנשקע

 ןטימ ןראװעג ןענװועג זיא קײרטש רעד רעבא ׳ןטםערא

 עטכישעג רעד ןיא לאמ ןטשרע םוצ לײװ ׳גלאפרעד ןטםערג

 רעקידהעש־טכא ןא ןראװעג טריפעגנײא זיא קינלעימכ ןופ

 ״.צ.פ״ יד טאה רעבראג יד ײב ןוחצנ םעד ךאנ .גאט־סטעברא

 יד ןריזינאגרא ןביוהעגנא טאר רעלענאיםעפארפ ריא ןוא

 ־לבעמ ןוא ץלאה ׳רעטעברא־טכיל ׳סרעדײנש ,רעטעברא־דיש

 .דנא .א רעגערט ׳רעטעברא

 לענאיסעפארפ רעטעברא יד ןריזינאגרא ןטימ ןעמאזוצ

 זײרק־רענעײל םניא ײז ןעיצנײרא טימאב ״.צ.פ, יד דיז טאה

 רעבא יז טאה אד .קעטאילביב רעשיטאטש רעשידײ רעד ןופ

 ןופ ךס א ׳םזיטעבאפלאנא ןקידהשקשינ א ףיוא ןפארטעגנא

 ישידײ ןבײרש טנעקעג טשינ וליפא ןבאה עטריזינאגרא יד

 טאה׳מ וװ ״ןםרוק־טגװא״ טפאשלעזעג יד טעדנירגעג יז טאה

 טםאשגסיװ־רוטאנ ׳ןובשח ׳שיליופ ׳שידײ ןבײרש טנרעלעג

 װיטקא טקילײטאב ךיז ןבאה ןםרוק יד ןיא .עיפארגאעג ןוא

 ־עגמוא עדײב) קישטליװ לבײל ׳קישטליװ־טרענײלק עזיוד

 ,יקסװעשזוקס סחנפ (ץלעיק ןיא םיצאנ יד דרוד טכארב

 קינלעגיא לרעב ׳דלאװגנאל םהרבא ׳ןאמטוג עקלארשי

 ־ישזדעימ ןמלק (םיצאנ יד ךרוד ךײרקנארפ ןיא טכארבעגמוא)

 רעײז ןוא גרעבניױו הוח יורפ ןײז טימ טכארבעגמוא) יקסרוג

 טכארבעגמוא) ןאמדירפ לקנאי ןוא (עשראװ ןיא לרעטכעט

 .דנא.א ,(הליהק רעקינלעימכ רעד טימ

 ־ארעטיל ףיוא סעיצקעל ןראװעג טנדראעגנײא ןענעז׳ס

 ׳סעיסוקסיד ןוא םעמעט עשימאנאקע ןוא עשיטילאפ ׳עשיר

 ףסױ ׳װעל קחצי ,לבבורז ח״ח יד ןופ לײטנא ןטימ לאמ ךםא

 ׳ןאגאז אנכש ׳םיובםקוב ןתנ ׳לײזרעטעפ .ש ׳םערע השמ ,ןזאר

 .םיובטסאמ לאױ ,קורק ףםױ ר״ד ,אקײוױק םולש

 א ןזעװעג זיא לאצפא רעד װו) קעטאילביב יד * ץלא סאד

 סעיצקעל יד ןוא (לאצפא ןא) ןםרוק־טנװא יד (רעלאמינימ

 עסאק יד ןוא טלעג טםאקעג טאה ׳עשראװ ןופ רעגדער טימ

 ־אמארד א טעדנירגעג ןעמ טאה .קידײל ןעװעג לאמעלא זיא

 ןיא ןעגנולעטשראפ ןבעג לאז רעכלעװ ׳זײרק ןשיט

 רעשיטאמארד רעד .ןטסאק עלא זקעד וצ ידכ ׳ןטרעצנאק

 ־רעטאמ ןיא ראנ טשינ ,גלאפרעד א ןזעװעג עקאט זיא ױירק

 .מארד רעד .ןיז ןשירעלטםניק ןיא רערעמ דאנ ראנ ׳ןלעי

 עשירארעטיל ענעדיישראפ ןוא ןטרעצנאק ץוח א ׳מירק

 רעקילדנעצ גלאפרעד םיורג טימ טריםעגפיוא טאה ׳ןטנװא

 .ןסעיפ

 ענײז טימ ןעמונעגסיוא קראטש רעײז טאה זײרק .מארד רעד

 קינלעימכ ןיא זדנוא ײב זיולב ראנ טשינ ןוא ׳ןעגנוריסםיוא

 ןעגנולעטשראם ענײז ןום םונעג ןקיטםײג טאהעג ןעמ טאה

 ןדאלעגגײא ןבאה ׳דעלטעטש ןוא טעטש עקימורא וליסא ראנ

 •טעטש ערעײז ןיא ןעגנולעטשראפ ןבעג וצ ׳זײרק .מארד םעד

 .דנא.א קסוב ׳װעשאטס ,װעשטניפ ׳ץלעיק * יװ

 ןראװעג ןבעגעג ןעגנולעטשראפ יד ןענעז ׳סנטטרעממא

 םױ ערעדנא ןוא תוכום ׳חםפ דעומה לוח ןופ ןטנװא יד ןיא

 םיבוט םימי יד ףיוא ליױו ׳ראי ןטימניא לאמ לײט ןוא םיבוט

 ןבאה עכלעװ ׳רעקינלעימכ ךם א ןעמוקעגמײהא ןענעז

 מירק .מארד ןופ רעדילגטימ יד .דמערפ רעד ןיא טעבראעג

 טכאמעג ןבאה ןוא ׳ןשטנעמ־סטעברא ןופ ןענאטשאב ןענעז

 ־םטעברא ערעײז דאנ ןטנװא יד ןיא סעיציטעפער ערעײז

 .ןהעש

 ןעמ ןעװ ׳הלװע עםיורג א ןזעװעג טלאװ׳ס זא ׳ביולג דיא

 רעװש ץילא ןבאה עכלעװ ׳עלא יד ןענאמרעד טשינ לאז

 ימ רעײז ןטנװא יד ןיא ןבעגעגקעװא ןוא גאטײב טעבראעג

 ־ראפ ןוא ןטלאהםיוא ןענעק וצ ידכ ׳טלעג ןוא עיגרענע ןוא

 ־ײשראפ ןוא ״ןםרוק־טנװא״ יד ,״קעטאילביב״ יד ןרעטײרב

 ענעםקאװרעד יד ראפ ןםיװ רעמ ןעגנערב וצ ,סעיצקעל ענעד

 .נ.א עלוש רעדניק־א״שיצ ןוא טנגױ רעד ראפ רעטעפש ןוא

 ׳גרעבסגינעק הקבר הנח (1 :קינלעימכ ןיא װאכאראב .ב ןופ

 ןיא) ןאמטוג יכדרמ (3 ,(אגאקיש ןיא) םיובלטײט לאומש (2

 טכארבעגמוא) רעװעשאלאמ־סיל לכאר (4 ,(עניטנעגרא

 ןײז טימ טכארבעגמוא) רעסיל לםאי (5 ,(זיראפ ןיא ןראװעג

 יד (7 ׳ןאמטוג עשוהי (6 ,(ענװאר ןיא ןוז ןוא יורפ

 ״דנח (10 ׳רתסא (9 ,לזערד (8 ,על׳היח ׳לאטנעמולב רעטסעװש

 •לאערטנאמ ןיא 1937 ראי ןיא ןבראטשעג) לדנײש (11 ןוא

 ןבראטשעג שיגארט ,גרעברעבליז עשט׳םהרבא (12 ,(עדאנאק

 ןבראטשעג קינשטעיװש םהרבא (13 ,עקארק ןיא 1929 ראי ןיא

 יכדרמ (15 ,ןאמםקילג רתלא (14 ,קינלעימכ ןיא 1929 ראי ןיא

 .ןאמדירפ־ןאמלעפ הרש היח (17 ,יקצערוקס לאױ (16 ,קאוױפש

 עמולב (20 ׳יקצילראג דערײב (19 ,יקסרובמאם הימחנ (18

 לװײפ (23 ,גרעבנטשריפ קחצי (22 קאלפאפ ןנח (21 ,עראשזד

 ־אקיזײא עצנירפש (25 ,שטיװאמארבא רתסא (24 ,קאוױפש

 ־גרעברעבליז עזיור (26 ,(סיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא) שטיװ

 (27 ,(דנאלסור ןיא דניק ריא טימ ןעמוקעגמוא) יקצינרעשז

 ןיא) ןײש רתסא (28 ,(זיראם ןיא) קאנרעטסאפ ףלאװ שרעה

 ךס א ןוא ,(עקירעמא ןיא) ןאמצײװ לרעמעט (29 ׳(עדאנאק

 ־ראפ ײז טאה ׳תורוש יד ןופ רעבײרש רעד עכלעװ ,ערעדנא

 .קינלעימכ ןופ קעװא ץיז ראי 28 דאנ ןורכז ןופ ןריול

 ראי ןיא ןראװעג טעדגירגעג זיא עיצאזינאגרא־טנגױ יד

 ־אגרא־רעטומ יד יװ ,רעטעפש ןבלאה א ןוא ראי א טימ ,1917

 ןטלאה וצ דעלגעממוא ןזעװעג זיא׳ס לײװ ״.צ.פ״ עיצאזיג

 זא ,קידנסיװ ןיא. ,זעמאזוצ עכעלטנגױ ןוא ערעטלע ,עדײב

 .״.צ.ס״ ןיא ןײרא ןלעװ ןוא רעטלע ןרעװ ןלעװ עכעלטנגױ יד

 רעלענש ךס א ןסקאװעג זיא עיצאזינאגרא־״טנגױ״ יד

 ןעמ טאה םלאמאד ןוא עיצאזינאגרא־רעטומ יד יװ וליפא

 רעק־20 יד זיא רעכלעװ) רעבײש םהרבא ׳ח יד טרידעפסגארט

 ־ראעג םעדכאנ ,ןטראד טרידוטש ׳דנאלשטײד ץיק קעװא ןראי

 ןוא דנאלסור ץיק ןראסעג ׳טאלוסנאק ןשיטעיװאם ןיא טעב

 בײל לאומש ןוא ,(גאט ןקיטנײה ןזיב ןראװעג ןדגװושראפ
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 ^ ןזעװעג ןיוש ןעגעז רעירפ ןופ ׳םגה (עקירעמא ןיא) דייו

 לסאי יוד וױטקא רעײז ןוא םירבח עקיניזטסוװאב עפורג עצנאג

 לדוד ,(עקירעמא ןיא) קישטליװ עלעג (לארשי ןיא) טרענײלק

 יד רעבא זיא ׳ערעדנא עײר א ןוא (זיראפ ןיא) קאנרעטסאפ

 ײנאגרא ןא ןראװעג ,רעבײש .א ןופ ןעמוקנײרא ןטימ ״טנגױ״

 ןוא ןסיװ ,רוטלוק טימ — עקראטש א ,עסיורג א עיצאז

 .ןײזטסװואב

 תיב עפורג א ״טנגױ״ רעד ןיא ןײרא ןענעז 1918 ראי עדנע

 ,יקסבמעד קחצי (2 ,יקסרובמאס הימחנ (1 יװ סעקינשרדמה

 רעבײרש רעל (5 ,אלרעפ דוד םהרבא (4 ,ןאמדײז עשטבײל (3
 יד םרעכײראב רעמ ךאנ ןבאה עכלעװ .דנא ןוא תורוש יד ןופ
 םזיםעבאפלאנא םעד ןעלצראװםיוא ןעמונעג ןבאה ןוא ״טנגױ״
 ־ארטשנײרא ןײא ןיא ןטלאהעג ןבאה עכלעװ עכעלטנגױ יד ײב
 ־רעביא ךיז טאה יוזא ,עיצאזינאגרא־״טנגױ״ רעד ןיא ןעמ

 טאה ןעמ ןוא ערעטלע יד ײב רעירפ יװ עבלעז סאד טרזחעג
 א ךיוא יװ עכעלטנגױ יד ראפ ןסרוק־טנװא טנדראעגנײא

 ךיז ןבאה ןםרוק יד ףיוא רערעל סלא .קעטאילביב־טנגױ
 להשמ (3 ,טרענײלק לםאי (2 ,רעבײש .א (1 :טקילײטאב

 ןױצ ילעופ עקניל ןופ גנוטלאװראפ

 1922—ב״פרח

 : סקניל ףיוא סטכער ןופ ןעײטש סע

 ױלפ עלעשטיא ,עקצערוקס השמ לארשי1

 ןדנילב םעד) פאקשרעה הרש ,קיננעיצ
 המלש ,ןאמדירפ לקעי ,(רעטכאט ס׳רעבע

 .טײלג לסאי

 : סקניל ףיוא סטכער ןופ ןציז סע

 לרעב ,ןאמלעפ הרש הנח ,רעבײש קחצי
 ־ליװ לבײל היוהנזיד עק׳לארשי ,קינלעיגיא

 ♦לאטנעמולב על׳היח ,קישט

 :עפורג ןױצײלעופ עקניל

 *.סקניל ףיוא סטכער ןופ ןצ׳־ז סע

 ׳ןאמראלק והילא ,רעלדנעהנײלק ריאמ־שראה
 .קאנרעטסאפ ףלאװ־שראה ,קיגראװארב קילעז

 : סקניל ףיוא סמכער ןופ ןע־יטש סע

 .יקצערוקס לאױ ױקסװעשראב םהרבא
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 .1921 ,װאכאראב .ב .נ.א לוש־סקלאפ עשידײ
 לבײל ,יקסרוגיזדעימ ןמלק ,יקצילראג וערײב : סקניל וצ סטכער ,לוש רעד ןופ גנוטײל יד דנורגרעטניה ןיא

 .צ.פ ןופ רעציזראפ — קינלעגיא לרעב ,רערעל — רעבײש םהרבא ,רערעל — ןאמײנ עלעשטיא ,קישטליװ

 .ןאמדירפ לקנעי ,ןאמדירפ־ןאמלעפ הרש־היח ,טעטימאק

 לםעפ (6 ,ןאמטוג אראלק (5 ,יקםרובמאס הימחנ (4 ,קישטליװ

 .והילא רבח ןוא (7 (לארשי תנידמ ןיא טציא)גרעבנײװ

 ־אזינאגרא־ןסאמ א ןיא ןםקאװעגםיוא זיא .גרא ״טנגױ״ יד

 ןיא ראנ טשינ טנכערעג ריא טימ ךיז טאה ןעמ וװ עיצ

 .טנגעגמוא רעצנאג רעד ןיא ראנ ןײלא קינלעימכ

 עכלעװ ןיא ןפורג ןיא טלײטעגנײא ןזעװעג זיא ״טנגױ״ יד

 ־יראטםיה ,עימאנאקע עשיטילאפ ־ ןראװעג טנרעלעג ןענעז׳ס

 עלאנאיצאנ יד ןוא סערעטניא־ןםאלק ׳םזילאירעטאמ רעש

 .װאכאראב .ב ןופ עגארפ

 ןיא ןגולפםיוא ענעדײשראפ טריזינאגרא טאה ״טנגױ״ יד

 טימ ןשינעגעגאב עטפא ןוא רעצעלפ עקיטכיװ־לעיצעפם

 ןענעז םאד .טעטש ערעדגא ןופ םעיצאזױאגרא־״טנגױ״

 ףיוא לײװ ,םענראפ ןםיורג א ןופ םיבוט־םױ ןזעװעג לאמעלא

 ןוא םעיצקעל ןראװעג טנדראעגנײא ןענעז ןשינעגעגאב יד

 ןוא רעטקאראב ןלעיצעפס א.ןופ ןגארפ ןראװעג ןעמונעגפיוא

 עלא ײב קורדנײא ןפיט א ןזאלעגרעביא לאמעלא ןבאה

 .ןעמונעגלײטנא ײז ןיא ןבאה עכלעװ ,עכעלטנגױ

 ןגעװ ןסעומש עשירארעטיל טגדראעגנײא טאה ״טגגױ״ יד

 .רוטארעטיל רעכעלטלעװ ןוא רעשידײ רעד ןופ רעבײרש

 ראפ ןסרוק־סגנוטײרגוצ טנדראעגגײא דיוא טאה ״טנגױ״ יד

 ־אראב .ב ןופ .נ.א עלוש־סקלאפ רעשידײ רעד ןופ רעליש יד

 ־לוש עשידײ עלארטנעצ — א״שיצ ןופ גנולײטפא ןא ,״װאכ

 ןיא ןעמוקנײרא ןענעק ןלאז ײז ידכ ,ןליופ ןיא עיצאזינאגרא

 .״ראבגנױ״ עיצאזינאגרא רעגנײ רעד

 טימ ןבאה סעיצאזינאגרא־טנגױ עריא ןוא ךױצ ילעופ״

 ־םיזקע לאז לוש־םקלאפ עשידײ יד זא ׳טעבראעג שפנ תריםמ

 רעשידײ רעד ןיא רוד ןשידײ םעײנ א ןעיצרעד ןענעק ןוא ןרים

 ־קע רעד ןופ ראי 20 עפאנק יד ןיא .רוטלוק רעכעלטלעװ ןוא

 טרעדנוה 15 רעכעה טריאודארג ןבאה עלוש רעד ןופ ץנעטםיז

 ןוא טרעדנאװעגםיוא רעטעפש טאה לײט רעסיורג א .רעליש

 ךיז ןלאז׳ם וװ לײט־טלעװ ןײק ןאראפ טשינ טעמכ זיא׳ם

 ןבאה טשינ ןלאז עכלעװ רעקינלעימכ ןײק ןעניפעג טשױ

 ץפ ענײא וצ רעדא עיצאזינאגרא־ןױצ ילעופ רעד וצ טגנאלאב

 .ןעגנוגײװצפא עריא



 .1929—30 ראי ןיא עיצקארפ־טאר־טאטש יד ןוא ןױצ־ילעופ ןופ טעטימאק־ײטראפ
 ,ןאמדירפ לקנאי ,ןאמראלק והילא ,קיננעשטולפ עלעשטיא ,טנעמאיד עקצרעה : סטכער ןופ עײר עטערע

 .ינבאװדעי החמש ,שטיװאמארבא רתםא

 יכדרמ ,ןײטשרעבליז לשיפ ,יקצילראג ךערײב ,יקסרובמאם הימחנ ,לעגרוג השמ : סטכער ןופ עײר עטײװצ
 .יקםװעינשאװק לקנאי ,שזאלאמם לאקזחי ,קאװיפש



 ריעצה רמושה תעונת לש התליחת / גרבנייװ הירא
 (ביבא־לת)

 גרבנײװ הירא

 תעונת קינלימחב המק הנושארה םלועה תמחלמ רמג םע

 יבחר לכב וז העונת לש הדםװיהל ליבקמב ,״ריעצה־רמושה״

 ׳תינױצה תורדתסההמ קלחכ ״דתמוקת םע העונתה .ןילופ

 התיה תישיאה המשגהה .ימוקמה רעונה ןיב דימ הטלבתה

 ״ריעצה־רמושה״ ירבח תצובק

 ןלאפעג — דנאבטעמאס עקמולב ׳עקלאיקוק עינאמ : ססכער ןופ ןציז
 •עשראװ ןיא דנאטשפיוא־אטעג ןיא

 ,ןאמדלעפ ,יקסניזדאר עשט׳הרש : סקניל וצ סטכער ןופ עײר עטײװצ

 .ןאמלעמ עטאלז ,שטיװאקװעל עקטע ,קאנרעטםאפ לדנײרב

 ,ןאמסארג ,יקםלאטםדאפ עדלעז : סקניל וצ סטכער ןופ עײר עטירד

 .גרעבנערינ לגײפ תלהנמ יד ,ןאמליס עינאמ

 לג םע לארשי ץראל ועיגה םהמ תורשע םנמאו .ךוניחה רקיע

 .הנושארה תימלועה המחלמה ירחאלש הילעה

 ירחא .םהמ םידחא הרזחב ואיבה ץראב הטילקה ײשק

 ,ץראב םײשקהמ האצותכ תינױצה תורדתםהב לפש תפוקת

 ״ריעצה־רמושה״ תורדתםהב .העונתה ךותב םיחוכיו וררועתנ

 .ימוקמה ףיגםה תוררופתהב ורמגנ םיחוכיוה קינלימחב

 ־ושארה ןיב .שדחמ ןגראתה ףינסה רפסמ םינש ירחא םלוא

 ,ילאמ ףסױ ׳הרושזד םהרבא :ױה שדוחמה ףינסה לש םינ

 ,גרבנשומ לדנימ ׳לבונק יבצ ׳יקצילרוג ןושרג ׳גרבניו הירא

 ׳ןכוק לםױ ׳יקםײגוב הרופצ ׳ןיטשרוב הנשוש ׳ןטרגנםינ הקבר

 ־םהה םימיב ולעפ םיכירדמכ .דועו ילאמ לחר ,ןמלמ ענעה

 .טלבנביוט הבוט ׳יקסלוטסדאפ בײל־שריה ׳ןמצלז לאכימ

 ואיבהו בושטסל םג ועיגה הכרדה תוחוכ ירחא םישופיחב

 הברה םרת אוה .תירבעל הרומ ׳ןמכילרא ליצג תא םשמ

 זכרמ תױהל הלחה העונתה .ונתריעב העונתה לש הקוזיחל

 הליחתב היהש רעונהמ קלח .ימוקמה רעונה לש הלכשהל

 .םידומילב דאמ םדקתה הלכשה לכ רסוחמ

 ילגרל .הצרא הלעש וניניבמ ןושארה היה יקצילרוג ןושרג

 םינוגראה לכ יגיצנ וחכונ ׳הדירפ תביםמ הרדוס ותילע

 םג הביסמב ופתתשה •אמגוד ואר הז השעמב .ריעב םײנױצה

 גיצנ ןכו בושיזדנסב ״ריעצה־רמושה״ לש הרשכה ץובק ירבח

 ־למב קמעה רמשמב לפנש) יקסנמרופ השמ דוסיה ןרק זכרמ

 .(1948 ׳רורחשה תמח

 ־יםמה רמג םע .הדירפה רעצב הלוהמ התיה הילעה תחמש

 ותשאו ם׳היבוט עשטיא ׳ר — ןושרג ירוה ואב ׳רקוב םע ,הב

 .םיעדוג אל תולרוגלו םיקחרמל עםונה בוהאה םנבמ דרפהל

 ומידקהש הריעב םינושארה ױה ״ריעצה־רמושה״ ירבח

 .הצרא תולעל עמשמ ינױצ תױהלש הרכהה תא שירשהל

 ׳םירחא םיחטשב ךשמה היה הז חטשב םתױנוציקל

 רודסל הגאד ׳םירוהה לש םנוצר דגנ ץיק־תבשומ ןוגראמ לחה

 וז תױנוציק .ותרשכהלו רעונה תלכשהל הגאדו תפומל הירפם

 ־מה תורדתסהה תוביזעה תורמל לבא .תובר תוביזעל המרג

 ינױצה רעונה ינוגרא לכל אמגודכ השמשו חתפתהל הכיש

 הילע םע ישיאה לרוגה תרישקו הרשכהל העיסנ ןוגכ ׳הריעב

 .הצרא



 1939-1929 םינשב ריעצה רמושה 1 טױיבקעי
 (ןױצלךושאר)

 ןקה דמע ט״פרת תוערואמה ימיב הילעה תקספה םע

 רדתםהל ליחתה העונתה ירגובמ קלח .שדחמ תונגראתה ינפל

 .ןקה לש תונוש תולועפב קלח תחקל ילבמ םײחרזאה םײחב

 ינױצ ךוניח ולבקש םיריעצה .ןמז הברה ךישמה אל רבשמה

 תינױצה תורדתםהה ףינס םע רושק היהש ,ירמושה ןקה ךותב

 ךירדמ ונילא אב וז הפוקתב .שדחמ ןגראתהל וליחתה ,ריעב

 דשוכ לעב יניצר רוחב .לײװ ריאמ ,בולדיש הכומםה הריעהמ

 חטשב לועפל ןקה ליחתה ותרזעבו ״דלכשה לעבו ינוגריא

 רפסה תיב ירומו םהירוה תודגנתה תורמל .ךונחהו תױפוצה

 תדמתמ םילמנ תדובעל תודוהו ,תרתחמב ומכ וז הצובק הלעפ

 התיה הנושארה הגאדה .היתורוש תא ביחרהל ףא החילצה

 ,תיחישל ףסאתהל ולכױ ובש ,ןודעומ וא רדח ,הניפ רוכשל

 ״ריעצה־רמושה״
 יקצילרוג ןושרג לש ותילעל

 לכב הרידם הדובעב ליחתהלו ,תונוש תועפוהו תולועפ

 .םיחטשה

 ןוטלשה יבגל תילאגיל יתלב התיה השעמל העונתה

 /׳תוברת״ו ךױש־רעדניק״ ןזגכ ,םינוש תומשב ונעפוהו

 הפשה דומיל ־ױה רבשמה ירחאלש תונושארה תולועפה

 ׳ריעל ץוחמ תורעיל םילויט תכירע ,םיירבע םיריש ,תירבעה

 תינוגראה הדובעה .לארשי ץראו תונױצ לע תונוש תוחישו

 םע םיליג יפל תוצובקו םידודג רודיםו ןוגראב האטבתה

 ליצג ונילא עיגה ןמז ותואב .הדיחי לכל םימיאתמ םיכירדמ

 ול הװתהו ןקה תא םיקה השעמל אוהש ל״ז ןמכילרא

 הרטמה .חתפתהל ןקה ליחתה וז הפוקתב .תינױערה ךרדה

 תעידי ,תירבעה הפשה תא תונקהל הלחתהב התיה תירקיעה

 הז היה הלחתהב .השעמל התמשגהו הילעל הפיאשו ץראה

 תוליעפ ידכ ךות לבא ׳ותמשגהב ונימאה םלוכ אלש הפי םולח

 :תואיצמל ךפה הז םירוענ םולחו םײשקה לע ונרבגתה תצרמג

 .ץראל הילע — ףוסבלו ,םיקחורמ תומוקמל הרשכהל האיצי

 לש ותילע לגרל ןקב הנושארה הדירפה תביסמ תא ינא רכוז

 וגכלב םשור הריאשה וז תחכשנ יתלב היוח .ןושארה רגובה

 חוחתסתה םע .ךרד התואל ןנוכתהלו ךישמהל ץמוא ונל הנתנו

 םד ומירזה םרזחבו הכרדהל םיםרוקל ױרגובמ קלח ואצי ןקה

 עשםיא ידיב היה תוגצהה םױב .יטמרד גוח ןגרוא ,ןקל שדח

 לארשי לש ותלהנה תחת הלהקמ הנגרוא .שיפיער םקמו ןמײנ

 .דנברטיר

 םהרבא םירמושה ױה תאזה הלועפה לכב היחה חורה

 רסםמ ונגצה .םירחאו ךילרא לריצ ,ןמלמ לאקזחי ,קילטנמ

 ונל ע־זונ ןמז ותואב .״41־ה״ הזחמה תא םהיניבו תוזחמ

 •הזחמה ותוא םע ריעב רקבל תדמוע בוקרוט םנױ תקהלש

 ונגצה .ונחלצהו ומידקהל ידכ םיצמאמה לכ תא ונישע

 גרבניױו׳ עטנ ׳חה רשאכ .םוקמ םפא דע םיאלמ תומלואב

 ױולב ״לארשי ץראמ תונומת״ תא ותא ונגצה ,ץראהמ רזה

 שודק״ תאו ״גנױ־םפראד רעד״ תא םג ונגצה .הניגנו הריש

 .שא םולשל ״םשה

 רמועב ג״לב .םשור תובר תוכולהת ןוגראב ןײטצה ןקה

 ילגדו וניכירדמ שארב ריעה תוצוחב רמושה ידמב ונדעצ

 ונגרואש תױתוברתה תולועפה ןיב .תודיחיה רדס יפל תוצובקה

 לע םײתורפס םיטפשמ ,״ןטנװא־לטסעק״ ,״תורפם יברע״ —

 םיגוחה לכמ רעונ תופתתשהב םיררושמו םירפוס לש תוריצי

 םהיתובילל רידחהל היה םדיקפת הלא תועפוה .םינוגראהו

 .תוברתלו תורפםל הבהא

 הדובעב דחױמב ןײטצה קינלימחב ריעצה רמושה ןק

 םילעסמ ןוגראבו היבגב ,המרתהב ןושארה היה .ל״קהקה ןעמל

 םישיא תופתתשהב (רזב) תוכורעתו ״חרפ ימי״ ןוגכ ,םידחױמ

 םיברו ,ץיטצה ונלש ןקה ןתיב .השרוב ל״קהקה לש םײזכרמ

 דיאמ :םירמושה וינגראמ לש יתונמאה םעטה תא וחבש

 .םירחאו רקב לאומש ,טיור בקעי ,ןוםנדירפ

 ךונח תוגקהל ידכ ריעב ״תוברת״ ם״יב תמקהל המזױה

 — ברע ירועשב רעונלו םידלי־ןגב םידליל ינױצו ירבע

 לכ תא דחיא ״תוברת״ רפסה תיב .האצי ריעצה רמושה ןקמ

 .ונריעב תירבע ירבודל םישגפמ םוקמ הוהו תינויצה העונתה

 .ןמניל והיעשױ טלב לחר ,ןמצלז לאומש :ודמע ושאדב

 ובסחג ׳ונב ומחלנו ודגנתה הלחתהב רשא םירוהה םתוא

 .םינוש םילעפמל ורזעו ,םינכ םידידילו םידהואל

 םיצובקב םיאצמנ קינלימחב העונתה יכינחמ תורשע

 רורחשה תמחלמב ופתתשה םבור .ץראב םינוש תומוקמבו

 םעה ןעמל ושפנ תא ןתנ ,ל״ז ילמ ףםױ ,םהיניב בוטה ,דחאו

 ,״הבגנ״ לע וניגהב תדלומהו



 תחא ץיק תבשומ לע / ילאמ לחר
 (אפלא־תיב)

 גיליפה ךא .םלועמ הירמש לע הטקש אל ונתרײע

 ליעפה היה ,ןבומכ ׳רעונהו ,רתױ דוע התוא םיסתה יתגלפמה

 .הבש

 ״ריעצה רמושה״ רעונ היה םימיה םתואב רתױב ינדרמה

 רישכה ךכיפל .תובאה לש ןשיה םײחה־חרוא םע םילשה אלש

 ,לארשי־ץראב םשגתהל םידיתעש ,םירחא םײחל ומצע תא

 .ונכרד לע ומרענש םיבר םילושכמ לע תורבגתה ךותמ

 התיה ״ריעצה רמושה״ תעונתב הרשכהה תורוצמ תחא

 איה ףא הטילחה ׳ןקב תרגובמה התיהש ,ונתצובק .ץיק תבשומ

 .ץיק־תבשומל םידחא תועובשל תאצל

 ״דחקרמכ הרײעה התשענ ,ונתאצ דעומ עיגהשכ הנהו

 יליעוה אל ,ונירוה תובבל תא ןכ ינפל ונרשכהש יפ־לע־ףא

 יאשחב ימ ׳תיבה תא בוזעל אלא ונל היה אלו ״דברה מירבד

 רבכשכ .ךכב םײתםנ אל ןינעה ךא .הלודג הירורעש ךותמ ימו

 םיאתפ ונמהדנ ״דרײעה ןמ םידחא םירטמוליק ונקחרתה

 םיפורגא תוכמ .ללוחתה שממ ברק .ונירחא םיפדור יכ תוארל

 לש םדיו .םידדצה ינש לש םקלח תנמ ױה יחל תוריטסו

 ונברדב ונכשמה ונא .הנותחתה לע ׳ןבומכ ״דתיה םירוהה

 .דאמ םיאכודמ ונײה לבא ׳םיחצנמכ

 ונתױהב ישילשה םױב .הכרעמה המײתסנ אל תאזב

 תחא לש המא העיפוה — םירהצב יששה םױב — הבשומב

 התא רוזחת התבש דע םוקמה ןמ זוזת אלש העידוהו תורבחה

 הבל תא החישהו התכב .וליעוה אל ונילודיש לכ .התיבה

 ףוסבל .היפ לא לכוא אב אל הבשומל תבה תאצ םױמש

 ,ןושארה םױב בושת התב יכ החטבהב הילע עיפשהל ונחלצה

 היגחלשו (םילדה וניעצמא תורמל) הלגע ונרכש .הידעלב לבא

 .התיבה

 תוארהל ושײבתה םירוהה .שועגל הפיסוה הרײעה ךא

 ־ירופיס .ונילע וציפה תוער תוביד ינימ לכ יכ . םהינפ תא

 ןוארדו ןױזבו ״דפל הפמ ורבע ,םיצוקיש ירבדב םילוהמ ,םידב

 .הבשומ התואב ױה םײורש ותב וא ונבש ימ לכ לע ודרי

 ויהוא ועיתרה אל ישוק םושו ,לושכמ םוש ״דערפה םוש

 — הרשכהל ת*צל ונטלחה 1930 תנשב ״דב ונרחבש ונכרדמ

 .הצרא הילעה יגפל הנורחאה הנחתה איה

 םירבדה ױה םיבר .תרתחמב תונכהה תא ונישע םעםה

 — הב תױהל וגילע דחא עובשל אלש — הרשכהל םיצוחגה

 ...תיבה ןמ איצוהל שי הלא לכ ןהו

 ןױחיתמב ונײח הרשכהל ונתאצ יגפלש םימיה סתוא לכ

 ידכ ,תבשה םױ תא ונדעי תיבה ןמ האיציה םצעל ״דבר

 ,דהא רוחבב ונעײתסה .ונירחא ףודרל ולכױ אל םירוההש

 .(בר ףסכב ,ןבומכ ,הלע רבדה) .החרבה תוכלהב קרפ עדיש

 .םיצוחנה םידגבה לכ תא ונשבל ״טנלושט״ה רחא תבשב

 ,םילכ טעמ םג .תיבחל המד דחא לכש דע ,דגב יבג לע דגב

 .ןהב ונפטעתהש ״תוליבח״ה ךותב ונרתסה ,לכוא ילכ ןוגכ

 שיאש םיחוטב ונײהו ,בולדיש תא ונרבע בושטסל ךרדב

 יכ ררבתנ .״לתוכל םײנזאו בוחרל םײניע״ ךא .ונב שיגרה אל

 םינמאנו םידיסחו ,תנורײע התואב היה ובשומש ,״לודגה יברה״

 עידוה ,ונתורײעב םג ול ױה — ל״ז ימא םג םהיניב — םיבר

 .״םינײרבעה ןיב התיה ךתב יכ ונעמש״ :תרחמל ימאל

 1937 — ״ריעצה־רמושה״

 לבײל ,יקםװעינשאװק השמ ,ילאמ םחנמ : םילהנמה םע סירבח תצובק

 .גרבנרינ לגײפ ,ןאמלעמ

 םידדובמו םיקחורמ ונאשכ ״דרשכהב ונײה תועובש הרשע

 ,רתס יכרדב ונמײק םירבחה םע ונירשק תא .םירוהה ןמ

 .זמר־ירבדו תומסיס לש ״רתם בתכ״ב וליפאו

 םישנאה •ונילא םסחי תא לכה וניש התיבה ונרזח רשאכ

 ןבתײ .הער תוברתל ונאצי אלו וניכרד תא ונלקלק אלש ואר

 ,הרײעה ינב ראשו ונירוה תעגרהלו עונכשל םימרוגה דחאש

 התרשכה חא התשעש םיצולח תצובק אוה ,םבל לא עגנ רבדהש

 ־יטנאה ןילופ יטילש םתוא וענכיש הזמ רתױ ילואו ונתרײעב

 תמושת תא וריעה דבלב םיזמרב אלש ,םהה םימיה לש םײמש

 ...םישעמב םג אלא ,םהמ רטפהל םיצור יכ ׳םידוהיה לש םבל



 6סנ ריעצה רמרשה 601

 1936 תנש — ותחירפב ריעצה רמושה ןק

 .טיור בקעי ,קינלדיר קחצי לארשי ,״,רבגנ״ רובג ,ל״ז ילאמ ףסױ — הנומתה זכרמב

 ריעל ץוחמ הדשב ןקה דקפמ
 ♦ןוסנדירפ ןתג ױקצילרוג הכלמ ,קינלעדיר קחצי לארשי ,ל״ז ילאמ ףסױ — ןימילנ ןושארה



 604 קינלימח םקגפ *0>

 1922 תנשב ״רמושה״ ןק
 .ןאמצלאז לאכימ ״דגולפ שאר רעד ןוא גרעברעבליז םײח ןקה־שאר רעו : טיזנרעדניא טציז סע ,עײר עטטיע

 1925 תנשב ״רמושה״ ןק
 ,קנמלב לדנעה ,ןמנײל והיעשי :םיכירדמהו גרברבלד םײח ןקה־שאר — זנרמב



 הקספנ אלש תוליעפ / ילאמ ריאמ
 (םוקי ץוביק)

 וליטה רשא םיסנרפ לש תופיסא וםנוכ ריעצה רמושה דגנ

 ךרדמ רוסל רעונה תא ולדיש םגו ׳תונוטלשה תא וםיג ׳םרח

 ינא רכזנ .ןילבוח לקמבו םעונ יכרדב להנתה קבאמה .הערה

 ׳ונגראתה םירוהה .העונתה לש לױט םרג המוהמו שער הזיא

 .תיבהמ ״םיחרובה״ תא גישהל ידכב תולגע ורכש

 וליחתהש םײנוליחה םירפסה תושק תובוגת וררוע דחױמב

 םג איבהל התיה םתרטמ רשא םירפס .רעונה יםיכב עיפוהל

 ,(לארשי ץרא) ץראה ןמ ׳בחרה םלועה ןמ תצק תחדינ הריעל

 ׳תישונאה הרבחה ינפ יונש לש תונױער ׳תושדח תובשחמ

 .השעמה יכרדב םיגשיהו הבשחמה יכרדב תושדח תוטיש

 הלועפ התשענ (ריעצה רמושה לש ףינסה ארקנ ךכ) ןקב

 הל הביצה תאזה הלועפה ,(יסחי ןפואב) הבחר תיתלכשה

 ׳לארשי־ץראלו םמעל םינמאנ םינב ׳ישפוח רעונ ךנחל הרטמ

 ץראב ודיתע רשא רעונ ׳ינשוכרה רטשמל תיתרוקב השיג

 לש ודיתע לע םימחולו םינוב םילמעכ ׳םיצוביק ךותב לארשי

 .ידוהיה םעה

 םירענ ידי לע קינלימחב התשענ תיכוניחה הלועפה לכ

 ךרדב םיכירדמה .דומיל הברהל םיקוקז ױה םמצע םהש

 ךא םײשק ומרענ ׳םיכינחהמ םירגוב הברהב ױה אל ללכ

 .לושכמ לכ ורבע ןוזחו םירוענ טהל

 ןונדמל המ

 תעידי :ןוגכ ׳לארשי־ץראב םירושקה םידומיל — לכ םדוק

 דפם .ץראב םילעופה תעונת ׳תובשיתהה תודלות ׳ץראה

 .״רמושה״ ישנא רכזל ״רוכזי״ רפס היה ונתודליב ונילע בוהא

 .םהומכ תױהל ונשפנב ונימיד וגא םגו ונתוא ביהלה הזה רפסה

 ׳םידיתע םיניגמכ ונמצע תא וניאר 10—12 ינב םידלי ונתױהב

 ׳ץרא םישבוכ רשא הרײעב םירענ לש זעונה םולחה תא ונמלח

 ׳תקדוצ הרבח תמקה לע ונמלח .הילע םיניגמ ׳תדלומ םינוב

 .היתודוסי רשױו קדצ רשא

 םיליג ינב תוצובקמ בכרומ ןקה היה תינוגרא הניחבמ

 םשו ץיק תובשומל תוצובקה ואצי הנשב הנש ידמ .םינוש

 ׳ץליק ׳קםוב ׳בושטם :תוכומסה תוריעהמ םליג ינב םע ושגפנ

 ימקוה ׳רעונה ןיב םײתודידי םיםחי ומקרנ .ןילובזו ׳םודר

 םגו ׳תומםרופמה ןמ התיה תאזה תודידיה .תױרמוש תודע

 לצא ינמז הםחמ ןקה ירבח ואצמ יעבט חרואב .םישוריגה ןמזב

 .תוכומסה םירעב םהירבח

 ילתוכל ץוחמ םײקל ונײה םיגהונ תוחישהו תופיםאה תא

 בבוח שיא אוה רמושה״ :<דרמא תירמושה הרבדה .תיבה

 הנשה תומי לכב תורשפאה ונל הנתינ אל םנמא .״עבטה

 םעפ ׳ריעל ץוחמ וניתופיסא תא וגמײק ןכל ׳קוחר גילפהל

 בלדישל שיבכה ידיצב םעפ ׳םיקנלבה לש הרסנמה שרגמב

 ילאמ ריאמ

 בל תמושת ונמש .(תבכר) ״הקײלוקה״ י״ע םעפ ,(״סלדורשז״)

 םירצק םײסנכמ ,הצלוח — ונתשובלת .תינוציח העפוהל

 .ץראה ירישמ הברה ונרש .תיפוצ הבינעו

 ונעבת ונחנא לבא ,קינלימחב ונינפל םינױצ ויה םנמא

 .הילעו הרשכה רמולכ ,תימצע המשגה דחא לכמ

 100—150 ןקה הנמ המחלמה ינפל תונורחאה םינשב

 .תיביםנטניא תיכוניח הלועפ הלהנתה .ריעצ ליגב םבור ,םירבח

 פינושארה ןיב ונײה ,תוצובקה ײח לע םײמינפ םינולע ונאצוה

 שדח ןועמ תריכשל וננוכתהו לארשיל תמײקה ןרקל המרתהב

 .יקצבורקס תיבב ונתושרל דמע רשא דיחיה רדחה םוקמב

 הלהנתהש ןמזב ״דמחלמה ץורפ ינפל תונורחאה םינשב םג

 ץיקה תובשומ לע ונרתיו אל םידוהיה דגנ העורפ התםה

 תאז היהש ינמוד ,עצמאב בוזעל ונצלאנ םעפ אל ;םירפכב

 תבשומ לע תינױרב תולפנתה התיה תע ,1938 וא 1937 תנשב

 םיצלאנ ונײהו ,קינלימח י״עש ץיבוקרטױפב המײקתהש ץיק

 .וניתורײעל רוזחלו רזפתהל הלילה עצמאב

 .רתוי םירגובמה םירבחה וםנכתה המחלמה ץורפ םע

 דיע היהתש ונבשח ״דירפסה תא ,ידיחיה שוכרה תא ונקלח

 יכדרמ קינלימחב רקיב 1940 תנשב .הלאה םירפסב תלעות

 ונגראתהש תוצובקל איבהו (השרװ וטיג דקפמ) ץיבלינא

 לע תועידי יצאנה שובכה לש םירומח םיאנתבו תרתחמב

 עבת ;הנליוב לודגה ירמושה זוכרה לעו ,בושײה לש וקבאמ

 םקוה .םישקה םיאנתב םג רעונה תא ךנחל םיטעמה םירבחהמ

 פיניטלױבו פירזוח ולבקתנ ״דשרװב העונתה זכרמ םע רשקה

 .םיװסומ תומש תחת

 ,תיכונח הלועפב ךישמהל תוצובקה וםנכתה תונמדזה לבב
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 1942 — וטיגב ״ריעצה־רמושה״ ירבח תצובק

 .הי׳צוג קיננ׳צולפ ׳האל ןאמטוג :ןימימ הנושאר הרוש
 .יקצאבארקס ,טםילרלאג ,ןמײלק הנח ,רעםיל לשרה : ןימימ הינש הךוש

 ..רישצ ןמרביל ,היבצ ינרשט ,דנבטמם ״דק׳השמ דרלימ ,קנלב הלופ ,הפמ לאיחי :ןימימ תישילש הרוש

 תועפותו םירפס לע םיטפשמ וכרע ׳אתװצב םירפם וארק

 .הלואגו הילע םולח ומלחו

 הינשה םעפב קיגלימחב ץיבלינא יכדרמ רקיב 1942 תגשב

 עמשמ םישוריגש קינלימחל תונושארה תועידיה תא איבהו

 הצופנ .(ןילבול תוביבסמ םישוריגה וליחתה וא) הדמשה

 היסלופ תוציבל םינװכמ םישרוגמה תאש העומשה התיה

 .הרמה תמאב ןימאהל וצרש ױה םיטעמ .׳וכו הקםלדופ הליבל

 שוריגל םלוא ׳םשפנ לע דומעל ןקה ירבחמ עבת יכדרמ

 קינלימחמ שוריגה) השרװ לש אמגודה התיה אל ןײדע קינלימח

 ,(השרו וטיגב דרמהו תוממוקתהד ינפל םישדח רפפמ היה

 .השרוב זכרמל וחלשו ןוזמ ופסא ןקה ירבח

 הגהנהה תאירקל דנבטמם המולב האצי קינלימחב ןקהמ

 תא האצמו המחל ןהב ׳ברקה תוגולפל הפרטצהו תישארה

 .לארשי דובכ לע תמחולכ התומ

 ןקה ירבח ורמש םײנמרגה הדובעה תונחמב םתױהב

 .גישהל ןתינה לבב םירבחל וגאדו םישלחב וכמת ׳םהירשק לע

 םג םײשוגא יתלבה םיאנתב ביזכה אל ירמושה ךוניחה

 .תונחמב

 תודלותב ריהזמ ףד םשר קינלימחב ריעצה רמושה

 ותרשכהב ׳וכונחב ׳רעונה לש ױפוא לושיחב ,ריעב רעונה

 ושכרנש םיכרעה .לארשי ץראב םײאמצעה םײחה תארקל

 .תינלופה תורהיה לש התעיקש ימיב םג ודמע ךוניחה תונשב



 ,גרבנרינ .ה
 .0 ♦צ װיצ ילעופ / טסילדלוג.מ

 רגנוא ,ק

 לחה ,הנושארה םלועה תמחלמ םױם םע ,1918 תנשב

 םיתבל ,םיבחר םיגוחל רודחל ונריעב ״ןויצ־יריעצ״ תעונת ןױער

 ביבם .םילעופו הכאלמ ילעב יגוחל םגו םימדקתמ ,םײתרוסמ

 םיכרבאמ בכרומ היה ובורבש ישוגא רמוח זכרתה ךױצ־יריעצ״

 םיעבוכו תוטופק ישובל ׳שרדמה תיב ישבוח ,״םײתב־ילעב״

 תאירקב ולחה .תורענתהו םישדח םײחל םה ופאש .םירוחש

 הצרא הילעל הנכה ,עוצקמ תשיכר ,ימצע דומילו םירפס

 ׳םהל םםק תיטםילאיצוםה תונױצה ןױער .תימצע המשגהו

 תא ומישגהו הצרא םהמ םיבר ולע רפסמ םינש ךות .םביהלה

 .םהיתומולח

 ,ךרפ תודובע ודבע ,יצולחה הנחמל ופרטצה הצרא םאובב

 ױה .תובהלתה יאלמו םקלחב םיחמש דימת לבא ,םחלל ובער

 רחואמו ״ריעצה לעופה״ו ״הדובעה־תודחא״ ירבח םהיניב

 ןיב ױהו ץראב ושרתשה ,םידבועה תורדתסה יליעפ ןיב רתױ

 .הינוב

 השמ ,טרובסײװ לטומ :ױה ונריעב ״ןױצ־יריעצ״ ידסימ

 םינושארה הירבח .יקסײגוב לאפר ,ןמדײרפ לקעי ,יקסבורדנינ

 ,ץיבומרבא רזעילא ,ןיטשניול לדנמ ,קראט היעשי ?ױה

 .טרובםײװ לשרהו גרבנײו עטנ ,טסילדלוג לארשיו בײל־עשוהי

 ,ונריעב ״ןױצ יריעצ״ ישנא לש הנושארה םכרד התיה השק

 בטיה םיססובמ רעונ ינוגראו תוגלפמ תומײק רבכ ױהש ןױכמ

 םוקמ היה אלש טעמכו םירגובמהו רעונה בור תא וזכיר רשא

 רידחהל םירבחה וחילצה לודגה םצרמב ךא ,שדח ןוגראל

 .םײחב הנפמ הױה רשא שדחה ןױערה תא

 ידמ .תיתוברתהו תיתרבםהה הלועפה התיה תישארב

 םײנױצ םיאשונ לע תואצרהו תוחיש ,םירועש ,ומײקתה ברע

 וכרענ ןמזל ןמז ידמו תובהלתה יאלמ םיחוכיו ,םײטםילאיצוסו

 הרצוג תדחױמ הריװא .וארקנש םירפם לע םײתורפם םיטפשמ

 תארקל םילקש תצפהבו תונרקה ןעמל תולועפה תבחרה םע

 דע הנשל הנשמ העונתה הלדג ךכו .םײנױצה םיםרגנוקה

 .ריעב םײתרבחה םײחב בושח םרוגל הכפהנש

 ןױצ־יריעצ ופרטצה ,העונתב גוליפה תנש ,1920 תנשב

 .ם״צ — ןױצ־ילעופ םמצעל וארקש ןימי ןױצ־ילעופל קיגלימחב

 הפםא הנש התוא תוכום דעומה לוחב הארקנ דוחיאה םע

 לטומ ומאנ וז הפסאב .(זנאג) רקב המלש לש ותיבב הלודג

 רעונל וארקו קראט והיעשיו יקםבורדנמ השמ ,טרובםײװ

 תולעל ״דדובע ײחל ןנוכתהלו ״ריואה תוםנרפ״ תא שוטנל

 ראיתש טרובםײװ לטומ דחױמב להקה תא ביהלה •לארשי ץראל

 האירקב םײםו לארשי ץרא תודשב םיצולחה תדובע תא

 תעונת הדסונ הפסאה התואב .רנרבו רודלפמורת יכרדב תכלל

 עשיטםילאיצאס עשידײ) .י.א.ם.י ןויצ־ילעופ לש רעונ

 ,שזאלוס עקיהשמ :וסנכנ שדחה דעול .(״טנגױ־רעטעברא

 השמ ופסונ רתױ רחואמ ,םולבנזור דוד ,גרובדנרב ךורב

 הצישזונ דוד לאומש ,ןמזולג דוד ,יקסבורדנמ לדנײש ,גולק

 הירפס המק גרבניױו עטנ רבחה לש הליעפה ותרזעב .דועו

 הרםמתה י״אסי .תונרקה ןעמל הדובעה הקזחתהו הלודג

 איה .יעוצקמה וכונח ןעמלו רעונה ןעמל תוליעפל תונמאנב

 .תועש 8 לש הדובע םױלו היצזיביטקודורפל םג הגאד

 רעונ תעונת םע דחי ם״צ ןױצ־ילעופ תגלפמ הקזהתה

 ךרע ןכו תוזחמ רפםמ גיצה רשא יטמרד גוח ןגראתהו הלש

 .שא־יבכמ םלואב האירק יברעו םיטרצנוק

 .ל ,ץיבולפט .ש .ח :ױה הלא תועפוהב םינײטצמה ןיב

 טמירפ ,יקסבשרװ .ב ,טיילג .פ ,טרובסיױו •י ,יקצינלימכ

 •ןמריב לרעב ,ןמפיוק .א .י ,םולבנזור דוד ,ןרפלה

 .זכרמה ירבחו םיחילש ונריעב ורקיב תובורק םיתעל

 םײםל ׳םײנױצה םיםרגנוקל תוריחבה תארקל םימואנב ועיפוה

 .ב .ד ,רגיט ,קלדנומ .ל :ױה הלא ןיב .ריעה תצעומלו יגלופה

 .דועו בוטיר .י ,טטשײנ •מ ,םײר .א ,ןוטלוק ,ןיכלמ

 הילעה דגנו תױנױצ־יטנאה תוריזגה תובקעב 1924 תנשב

 םהיניב .תילגל יתלב ךרדב ונירבח ולע ,טדנמה תלשממ לש

 לםױ ,גרבגיױו עטנ ,ןמדירפ רב־ןרהא ,ןמפיוק המלש :ױה

 .י.א.ם.י רעונה תעונתמ ןושארה — טסילדלוג לטומ ,יקסר׳צ׳צ

 :םה׳יניבו ,םיפםונ םירבח רפםמ ולע תילגלה הילעה םע

 .טרובםײװ דבכױ ,הקנשטוי לאומש ,גרבנײװ םײח־לאומש

 ־שרה ;לאמש ןױצ ילעופ ירבח רפםמ םג זא ופםונ הלאל

 רתלאו ןמרװארפ ריאמ־שריה ,שזצנומ השנמ ,קנרטספ ףלאװ

 .ןמסקילג

 רעונה םע ןױצ־יריעצ לש רעונה דחאתה 1926 תנשב

 ־טנגױ״ םשב דיחא רעונ ןוגרא דסונו ןױצ־ילעופ לש .י.א.ס.י

 תוחוכבו ״טײהײרפ״ ןוגראה םק קינלימחב םג .״טײהײרפ

 םיבחר םידממב לועפל ףינםה לחה ץרמ הנשמבו םידחואמ

 .הילעו הרשכה ,יעוצקמ ,יטסילאיצום־ינױצ ךונח ןעמל

 .ריעה ײחב בושח םרוגל ךפה ס״צ — ןױצ־ילעופ ףינס

 לע הליגר יתלב הזעהב ונגה תינוריעה הצעומב היגיצנ

 םיגיצנ .היתובכש לכ לע תידוהיה היםולכואה לש היתױוכז

 רזעילא ,קי׳צליו לבײל תח אלל םחולה םהיניבו הלא

 לשרה ,גרבדלוג ךלמ ,לגרוג הנױ ,ןיטשניול לדנמ ,ץיבומרבא

 ,ידוהי ןינע לכ רובע היריעב השק המחלמ ולהינ טרובםיו
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 1930—ץ״רת ׳ןױצ ילעופ עטכער ײב גניטיוקם רעשיטסילאיצאם רעײרפ
 .גרעבנײװ עטנ : טצי? רעטנעצ ןיא

 לבײל .תילאיצום הרזעו ךונח ׳תוברת תודםומב הכימת ןוגכ

 .הריגהב ךומתת היריעהש העצה םינכהל םסיה אל קי׳צליו

 הילעב ןיפיקעב הרזע םנמא היריעהו הלבקתנ וז העצה

 דגנ היריעב וגיגיצנ תוליעפ בטיה ונל הרוכז .תיצולחה

 םיריעז םירחוסל ׳הכאלמ־ילעבל ולכנתה רשא םײמשיטנאה

 יתלבה םבצמ ללגב םישנוע םהילע וליטהו םײדוהי םילעופו

 ודמע היריעב ונירבח .םתדובע םוקמ לש לוכיבכ ינײגיה

 ־יטנאה םיתיםמה תא יבמופב ועיקוה .םתרמשמ לע דימת

 ידוהי דצמ הינפ לכל רװעל םצרמו םנמזמ וכםח אלו םײמש

 םתםנרפו םנמז ןובשח לע תאז ושע תובורק םיתעל .ריעה

 הלודג ןכ לע התיה םתױרלופופ .סרפ לבקל אלש תנמ ילע

 םהיתולוק תא תוריחבב ונתנ םײתגלפמ יתלבה ןיבמ םיברו

 .ם״צ — ןױצ־ילעופ ןעמל

 ׳םײםל ׳ינױצה סרגנוקל םא ׳תוריחבה ברע תוליעפה

 םײחו תובהלתה דימת הםיגכה ׳הליהקה דעול וא היריעל

 תוגיצנב ןושאר םוקמ ונםפתש םינמז ױה .ףינסה ײחב םישדח

 ןיב ונײה לקשה תצפהבו םיסרגנוקל תוריחבב .היריעה

 .םינושארה

 ןרק ׳דוסיה ןרק ׳תמיק ןרק ־תונרקה ןעמל תולועפב

 ונפתתשה .םתחלצה ןעמל םילודג םיצמאמ ושענ תדבועה־י״א

 ולעפ ונירבח ׳תיבגמ לכל המרתה תוגוז וגחלשו ״חרם ימי״ב

 םיראופמ םינתיב ונומיקה ל״קקה לש םירזבב .םידעוה לכב

 .הלאה םילעפמה לכ תחלצהב ונקלח היה לודגו

 ןיערגמ .הנשל הנשמ ונירבח רפםמ תא וגלפכהו ונקזחתה

 ונב ובשחתה .תוכיאבו תומכב לודג ןוגראל וגײה שלחו ןטק

 ײחב לקשמ תלעב תיתוברתו תיכונח העונתכ ונתוא ודבכו

 ♦ריעה

 .יקםבונלב ןתנ ר״ד אפורה קינלימחל עיגה 1928 תנשב

 ־רעדניקה״ תבוטל תובר לעפו ונתעונת ידהוא ןיב היה אוה

 גאדהז ןוגרא םױקל .1927 תנשב ונריעב צ״פ י״ע םקוהש ״ץוש

 לש ותושארב השרװב ״ץוש־רעדניק״ה לש יזכרמה דעוה םג

 ונריעב םילעופה ידליל רוזעל היה ודיקפת .רקפ ריאמ ר״דה

 יטועמ םידליל המח החורא ןתמו תיב ירועשב הרזע ׳ךונח י״ע

 תא וליבו שפונו הארבה תונחמב ץיקב ורדוס םידליה .תלוכי

 ןינע .םיסונמ םיכירדמ תלהנה תחת תישפח הריואב םבמז

 םבורו ריעב םיבחר םיגוח ןיב בחר דה אצמ ״ץוש־רעדניק״ה

 ר״ד :ױה הז דסומ לש טנורטפב .הז לעפמ ידהואל וכפה

 ןיב ױה היליעפ ןיב .שיפיער םקמ ׳קי׳צליו לבײל ׳יקטבונלב

 ׳ץיבומרבא רזעילא ׳גרבנזיא ןועמש ׳םולבנזור דוד ־ראשה

 וכרענ לעפמה תא ןממל תנמ לע .םירחאו ץ-טשנױל לאיחי

 .לעפמל ושדקוה םהיתוםנכה לכש םידליל םיטרצנוקו תוגצה

 ־איצאם רעײרפ״ םשב םיפוצה ןוגרא םקוה 1928 תנשב

 .םירחא םידליו ״ץוש־רעדניק״ה ידלי י״ע ״טיוקס רעשיטםיל

 ןוס הילע רעד וצ ״טײהײרפ״ ןוא ןױצ־ילעופ עטבער
 טסילדלאג יכדרמ
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 שאר דמע הילוח לכ שארבו תױלוחל ק״לוחמ היה הז ןוגרא

 .תױפוצו טרופם ׳םילױט ׳תוגלפהב הקםע הילוח לכ .הילוח

 .״לעופה״ יביטרופםה בולקה גאד תיביטרופםה םתכרדהל

 ןגראו גרבניו עטנ לארשי ץראמ ונילא רזח 1931 תנשב

 ושארב דמע ,״טױקס־רעײרפ״ םיפוצה ןוגרא תא בר ץרמב

 ׳ץיבומלאק הרש ,ץיואקול הקבײל תױלוחה ישאר םע דחיו

 ,ןיטשמוב לשרה ,רגנוא ןמלק ,ץיבולפט םײח ,ביוטלקרוט רדנס

 ךירדה רזנושק דודו יקצילרוג קחצי ״דקבורק לטיג ,בעלח דוד

 תוזחמ רפםמ גיצהש יטמרד גוחו הלהקמ ןגרא ,רעונה תא

 .ץראב םיצולחה ײח חורב תיתכרדהו תיתוברת הלועפ להינו

 רשא ״ץולחה״ תא ונומיקה ״ריעצה־רמושה״ םע ףותשב

 .ןימי ןױצ ילעופ ידהוא ,םײתגלפמ יתלב רעונ ינב םג טלק

 הרשכה תדוקנ ונלצא םג וגדסי וז ונתוליעפ תפוקתב

 ױה אל השעמל יכ -וז ךרדב ודמע םילודג םײשק .תיצולח

 ךא .םײדוהי םילעופ ליבשב םיקיפםמ הדובע תומוקמ ונל

 בוכורוב ץוביק תוריכזמל ונינפ .וז המישמ םג ונמצע לע ונחקל

 הדובעה שוביכל םינושארה םיצולחה תא ונל חלשיש בױנדכוסב

 בוכורוב .ב ש״ע ץובקה דסונ ריעל םעיגה םע .קינלימחב

 םתדובע .ריעב רעונה ײחב שדח ןכות םינכהש ,ונריעב

 הדובע ,ריעב םינוש םיתורשו םיצע תביטח — הטושפה

 הכפהמ הררוע — תיצולח תובהלתהו הריש ידכ ךות התשענש

 תא הברק וזו תילארשי־יצראה הריואה הלדג .רעונה תובלב

 .המשגהה ןױערל רעונה

 םגו תובחרנ תױתוברת תולועפ להינ הז הרשכה ץובק

 תוביםמ .יללכו ינױצ ןכות ילעב תוזחמ תובורק מיתעל גיצה

 1935 — טעברא רעד ײב װאכאראב ץובק ןופ םיצולח

 .יקצירז יול ײב ףױה ןיא

 הניגנ ילכ יװלב םײצולח םידוקירו הריש תװלמ םירבח

 .עובשב עובש ידמ ומײקתה

 יפ ךא .ולע םיבר .קינלימחב ס״צ־צ״פ ףינם לעפ ךכ

 ךא ״דשדחה םתדלומ תא תונבלו תולעל וננוכתה םהמ המכ

 .דחאכ םהײחלו םהיתומולחל ץק המשו המחלמה הצרפ .וכז אל

 ״טייהיירפ־טנגוי״ ירבח וחלשנ הילעה תורבגתה םע

 .הילעל םמצע תא ורישכה םש תונוש הרשכה תודוקנל ונריעמ

 הנח :ויה הילעל םג וכח הרשכהה תא ורמג רשא הלא ןיב

 הרש ,יקצילרוג הנינפ ,רגנוא ןמלק ״דרושזד לטיג ,יקסר׳צ׳צ

 ,קינלשזוג לםינ ,גרבנזיא ןועמש ,יקםנימאק הנח ,ץיבומלק

 ״יקבורק לטיג ,גרבנרינ לישה ,ץיבולפט םײח ,םולבנםײװ ןמלז

 עיגה יקםײגוב לאםר ,ירפס־ר׳זנושק דוד ׳יקםבולאשזד המלש

 בשומב ׳ריעב ושרתשה הלא לכ .תילגיל־יתלבה הילעב

 וכישמיו ל״הצב ותרשי םהיתונבו םהינבש וכזו ץוביקבו

 .םהיתובא תרוסמב

 םירכזומה הלאל ףסונ) קינלימחמ ולע 1920—1919 תונשב

 רזעילא ןימינב ׳ל״ז גײװצנזור לדנמ :(םירחא םירמאמב

 ־רבא הי׳זדנימ /ץיבומרבא הרובד ותשאו (ןמדירפ) יגוחמש

 םולבנזור לטומ ,(קנרג) בוט־ןב קחצי ׳ןמלװ הלעבו ׳ץיבומ

 •רקוצרנק קודצ ,ל״ז גרבמל םהרבא ,ל״ז ךײרנרא הדוהי ,ל״ז

 רזעילא ,יקסב׳צניפ יכדרמ ,םיפםא קחצי ,םיובלפא ךונח

 ׳ןמדלפ ילא־שרה ׳יקםרובמם השמ ׳ינדוגיװ םהרבא ,יקצירז

 םיחאה םע יקםבינשװק םײח ׳טנמאיד בד ׳גרברבליז ףסױ

 .םולבנזױו הנחו םתחפשמו לאיחיו בד :ולש

 ,רלימ החמש ׳דורבסיו דבכוי :ולע רתוי תורחואמה םינשב

 ריאמ ,טםילדלוג ןועמש ׳ינאימור לאומש ׳םולבנזור ךלמ

 ,רפופ םירפא ׳ןאמלדײא שיבײל ׳ןאמײנ המלש ,גײװצנריב

 ,יקצחוס ביל־שרה ,ןטרגסינ עשוהי ,יקסלוטסופ ביל־שרה

 דלוגנײפ הרופצ ותשאו יקםב׳צניפ םהרבא ׳גרברבליז םײח

 ׳ותחפשמו קנרטספ ץרפ ׳ותחפשמו יקסײגוב םײח ׳םתבו

 לבײל ,יקםײגוב הרופצ ׳קילטנמ הדײמ ,ןיטשרוב הזיור

 ,ילאמ לחר ׳טםילדלוג־ןמפיוק הלב ,סקופ םיחאה ׳גרבנײװ

 .1939 תנשב המחלמה ץורפ דע ולע הלא לכ .דועו

 םיצולח רפסמ ונרג ׳תושקה 1925—30 רבשמה תונש תורוכז

 ץראה לעו לכאת חלמב תפ״ :תא ונרשב לע ונמײקו ףתרמב

 ־בש ,ןואמצו בערבש לבסה תורמל .תחא הפיפכב ״ןשית

 הקושתה התיה הבר — תילגיל־יאה הילעב תולקלקע םיכרד

 תימצע המשגה ׳עקרקה שוביכ :וניתופיאש תא שממל

 .םיגשיהל ונעגה וניצמאמבו ׳תילכלכו

 ולוכ בושיה םע דחא םכש ונירבח ולעפ תױממוקה תמחלמב

 הנידמה תמקה ןעמל ףרועבו ברקה הדשב םתוריםמ תא וליגו

 .הנוחטבו
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 1921—א״פרת /׳גנואײרפאג״ ןופ גנוטלאװראפ
 לװנײז לאומש ,גרעבנרינ םירמ ,גרעבגזײא לאומש ,ןײטשלקניפ לאומש : סקניל ףיוא סטכער ןופ ןעײטש

 הלאװגנאל עיצײפ ,עראשזד
 השמ ,טראבםײװ לטאמ ,שטיװאלפאט הרש הנח ,גרובנעדנארב ךורב : סקניל ףיוא סטכער ןופ ןציז

 .ןירעפלאה טעמורכ ,יקסװארדנעמ

 *ס״צ ,ןױצײלעופ טגגױ — ןימי ןױצײלעופ
 1921 תגש ,(טגגױ רעטעברא עשיטסילאיצאס עשידײ) .י#א.ם.י
 .טראבםײװ לטאמ ,שזאלאס עק׳השמ ,יקםװארדנעמ השמ רעטנעצ ןיא
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 1924 תנש — ךױצײריעצ״ דעו

 .שטיװעינגא לסױ ,רעקעב השמ ׳ןאמדײרפ בקעי ,קעראט והיעשי גרעבנײװ עטנ ,יקסװארדנעמ השמ : סטנעו ן:פ ןציז
 .אקנעשטױ לאומש ,גרעבנעטאר לשראה ,מראבסײװ לטאמ ,קײלעשזאג לװלעװ ,טסילדלאג לארשי : סטנעו ןופ.-ןעײטש

 1925 תנשב ״ץולחה״ תורדתסה

 .ןאמםוג ,דלאװגנאל עשט׳האל ,רעקוצרענאק ילתפנ ,גרעברעבליז לאומש ,םיובלפא .ג ,־אמרעביל חנ :ײר עטשרע ססנעו
 ,רעגעי לאיחי ,גרעבנײװ הוח ׳קישטנעדאק עשוהי ,קענארג שימלאק ,יקצירז הניד ,עקנעשטױ הכלמ : ײר עטײװצ סטכער

 .ןירעפלאה עשטוג ,קענארג עשסײמ
 בײל־ש־ואה ,ןײשנאז יכדרמ ,ןײשנאז עדניה ,יקםרוגאלאיב עטג ,ןעכאק לםאי ,ןאמטוג ,ןאמלדײא הירא :ײר עטירד סטכער

 .םולבנעזאר שיבײל ,יקסײגוב םײח ,ןײטשניבור עראד ,יקסלאטםדאפ
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 1927 ר$י ןיא טנגױ־״סכײהײרפ״ — ןױצ ילעופ עטכער

 לארשי־ץרא ןדנעטעברא ןראס עגיל — תדבועה לארשי־ץרא ןעמל הגיל
 .ןײטזמערעל לאיחי ןוא קישסליװ לכײל ׳יקםװאנןזלאפ ןתג ר״ז :רעםנעצןיא



 622 *ס.צ — ןױצײלעופ

 1926 תנש ,לארשיל תמיקה ןרקה תדעו
 ,ןײטשניבור עראד ,ןאמנײל קודצ ,גרעבנײװ הוח ,ןאמדײרכ בקעי ,קישטנעדאק עשוהי :סטכעו ןופ ןציז טע

 .לדנעמ ןײטשנעװעל
 ,יגדאגיװ עפיל ,עקלעיקוק ךלמ הלאגנײפ ריאמ ,גרובעדנארב ךורב ,רעקוצרענאק ילתפנ : סטבער ןופ ןעײטש סע

 ♦ןײשנאז לטאמ ,טראבםײװ חרז ,גרעבנעזײא ןועמש

 1938 ראי ןיא ראזאב־תמיק־ןרק ןופ טעטימאק־ריזיגאגרא רעד
 ,ןיװא יורפ יד ,קישטליװ לבײל ,רעקוצרענאק יורפ ,ףראדגבלאװש טםיטנעד : ײר עטשרע /סטכער ןופ ןציז סע

 יזיװא טאקאװדא ,קישטליװ עזיור ,לעפיק ןועמש ,דלאװגנאל עשזור ,יקםװאגאלאב ר״ד
 ,ףראדנבלאװש יורפ ,במאד ,שטיװעיגגא ,ןאמפיוק .מ ,יקסײגוב רזעילא ,ןײטשגײװ האל : ײר עםײװצ סטכער ןופ

 .שיפיער םקאמ ,רעלדגעהגםקא עשטביר
 עקלארשי ןוס הלכ יד ,קילמנעמ םהרבא ,שזאקורד ♦ה ,רעגגוא לאומש ,טנאקאבמוא : ײר עטירד סטכער ןופ

 ״םולבנעזאר עשטכאר ,ןײםשגײװ לארשי ,ןײטשנײװ



 ר״תיבו ר״הצה תירב/ירהזהשמ
 ביבא־לת

 ןילופל יקםניטוב׳ז באז עיגה ט״פרת תוערואמ ירחא

 תואצרהה תחא .תיטסיביטקאה תונױצה יכרד לע תואצרה תרושל

 םיליעפ רפםמ .קינלימחל הכומסה ׳ץליק זוחמה ריעב המײקתה

 תינױצה ךרדה לע עומשל ידכ ץליקל ועםנ רעונו םײנױצ

 לע רע חוכיו קינלימחב ינױצה ףינםב ליחתה םרזחב .השדחה

 ופסאתה תע תבשב תבש ידמ ךכו ,תונױצה לש תיפוםה הרטמה

 דוד .״תבש גנוע״ל יקםבורדנמ לש ינױצה םלואב םיליעפ

 וױח ױרחאו תבשה גנוע תביסמ תא חתופ ליגרכ היה ןמצלז

 רכשי :םײמוקמה םיגיהנמהו םיליעפה וחכותהו םתעד תא

 עשוהי ׳ןמניל קודצ ׳גרבניו רתלא ׳דלוגניפ הדוהי ׳רקוצרנק

 עשוהי :ױה יקםניטובד תפקשהב וכמתש םינושארהו ׳קיצדנוק

 והיעשי ׳סומלק בוד קחצי ׳ןמניל קודצ ׳גרבניו רתלא ׳קיצנדיק

 וז הצובק .קיצנדוק עיזור ׳ךורטש ריאמ ׳ךײרנרא ןתג ׳ןמניל

 יקםניטוב׳ז תרות תצפהל תונושאר תיפסא םײקל הליחתה

 תיבב ינױצה םלואה תביזעו תופםאל רדח תריכש םע .םיברב

 ־ױזיברה העונתה לש הדובעה השעמל הליחתה ׳יקסבורדנמ

 .קינלימחב תיטםינ

 תוחישב םזױה גוחה לש ױתולועפ רקיע התיה הלחתהב

 ףינםה לש ותוקזחתהו ותורבגתה .םירבח תשיכרו תויטרפ

 ־ױזיבר ןודעומל ותםינכ םע ליחתה קינלימחב יטםיגױזיברה

 עשוהי לש יטרפה ודרשמב היה הזה ןודעומה .רוהט יטסינ

 שמיש הז רדח .עפאמ דוד לש ותיב גג לע אצמנש קיצנדוק

 םע .םירבח תוביסמו תױתוברת תױטילופ תולועפ ינימ לכל

 ךרדב יאמצע ןודעומל ףינםה רבע ׳םירבחה רפםמ לש ולודג

 יטםינױזיברה ףינסה .יקסבולדיב תחפשמ לש םתיבב ׳וקסוב

 תודוה הזו ׳בר ינוגרא רשוכב ותלחתהב ןײטצה קינלימחב

 רתלא ׳העיתר אלל תינוציק תינױצ העדותו ץרמ לעב םדאל

 יגױצה סרגנוקל .ףינסה ןעמל ופסכמו ו:מזמ ךסח אלש ׳גרבניו

 דעב עיבצהש ידיחיה ,גרבניו רתלא ׳אוה היה רשע הששה

 הדעב ועיבצה רשע העבשה םרגנוקל .תיטםינױזיברה המישרה

 .שיא 160 — רשע הנומשה םרגנוקלו ׳שיא 30־ל בורק

 ר״הצה תירב היה ימשרה ומשש ףינסה תוקזחתה םע

 ׳ר״תיב יטםינױזיברה רעונה ןוגרא תא ןגראל היריעצ ושגנ

 קינלימחב ר״תיב לש םינושארה םינגראמה .רודלפמורת־תירב

 ׳גולק דוד ׳ץיבינגוא לארשי ׳הקנשטױ השמ ׳רעװש ןתנ :ױה

 ׳קילטנמ ןושרג ׳ןעכאק הרש־היח ׳ןיבור ילתפנ ׳קירוזיצם לשגא

 .דועו ץיבקול השמ

 השמ ױה קיגלימחב ר״תיב ןק לש םינושארה םידקפמה

 לש םרפסמ היה הקנשטױ השמ תפוקתב .רעװש ןתנו הקנשטױ

 בזע ׳הז דיקפתב הברה ןהיכ אל אוה ,ןטק קינלימחב םירתיבה

 הגמתנ ומוקמב .ץשומזב עקתשהו קינלימח תא זתחסשמ םע

 ןײשנאז השמ

 דקפמ ןגס
 ר״תיב ןק
 1939 תנשב

 •בר ץרמו לודג ינוגרא רשוכ ול היה .רעװש ןתנ ןקה דקפמל

 רמושה״בו ״ץולחה״ ףינםב שכר רעונ ןוגראב ונױםנ תא

 ףינם לדג ותפוקתב .ר״תיבל ףרטצהו םתוא בזעש ,״ריעצה

 ׳םיגוחהו תובכשה לכמ קינלימח יריעצ טלק רשא ׳ר״תיב

 סרוקל .הבישיהו ינלופה יממעה רפםה תיב ירמוג רקיעב

 וחלשנ ׳השרוב םײקתה רשא תינלופה ר״תיב יכירדמל ןושארה

 סרוקה תא ורמג םהינש .ץיבינגוא לארשיו רעװש ןתנ

 .שדחמ ןקה תא ונגרא םרזחבו תונײטצהב

 ןקה דקפמ1' הנמתנ ינלופה אבצל רעװש ןתנ לש וסױג םע

 תיאבצ תורש תוגולפ ןקב ורצונ ונמזב .ץיבינגוא לארשי

 הרשכהו תױאבצ תולועפב ןכירדה שדחה דקפמהו (״.צ .ש .פ״)

 יליגרת ׳היצזילנגיס ׳תולקמ־ףױם ׳רדם יליגרת ןוגכ ׳תיתנגה

 .׳וכו הדש

 עשוהי .דאמ ליעפ ר״הצה מירב םג היה הפוקת התואב

 להנמל היה םש ׳םודרב עקתשהו קינלימח תא בזע קיצנדוק

 רחבנ ותױ תרחואמ הפוקתב .״רגניז״ הריפת תונוכמ תרבח

 .ןמסורג ריאמ תעיםמ םײתנידמה םינױצה תירב ר״ױל מודרב

 גרבניו רתלא ר״ױ רותב רחבנ קינלימחב ר״הצה תירב ףינסב

 ךשמב שמיש קינלימחב ףינם ריכזמכ .ןמניל והיעשי ונגסו

 ר״ױ ןגסכ םג רתױ רחואמבו ׳ךײרנרא ןתג הכורא הפוקת

 היה ךײרנרא ןתנ .ףינםה

 אצמנ תעכ .אמגודל ריכזמ

 רבעש ירחא הדנקב אוה

 תולגב םוניהיג ירודמ העבש

 להינ הפוקת התואב .ריביס

 ־יכזמ תא קירוזיצס לשנא

 ןײטצה אוה םגו ר״תיב תור

 תוטישה .ותדובע לוהינב

 דע וראשנ ודי לע וגהנוהש

 .המחלמה ץורפ

 רםיל הרש
 וקסי׳זרקסב 1943 תנשב החצרנ
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 ל״ז ץיבינגוא לארשי
 1935 תנשב קינלימחב ר״תיב ןק דקפמ

 תשגרומ התיה קינלימחב ר״תיבו ר״הצה תירב לש התוליעפ

 םױ ׳זומת ׳כב םינגראמ ונײה הנשב הנש ידמ .ריעה לכב

 תמײקתה םש םוקמ ׳תםנכה תיבל תוכולהת ,לצרה תריטפ

 םישולשה תונשב תורכזאה תחאב .הזוחה לש ורכזל הרכזא

 הרכזא םגו םע בורב לבא תימדקא ךורעל תולודג תונכה ושענ

 ,ןמלמ השמ רמ ׳הליהקה שארל רבדה עדונשכ .תיתרוסמ

 תיב תא רוגסל דקפ ,לארשי תדוגא יברוקממו רוג ידיםחמ

 .הרכזא וב ךורעל םיטםינױזיברלו םינױצל תתל אלו תסנכה

 םשור תבר תכולהתב .הרכזאה תא םײקל תאז לכב ונטלהה

 עיגהב .ריעה תובוחרב ונדעצ תושובלתב ר״תיב ירבח לש

 לש שרדמה תיב רבעל ונינפ לוענה תסנכה תיבל הכולהתה

 ןבודה לע הלע ןמניל והיעשי .םיללפתמ אלמ היהש דיגמה

 סוקת ץראב .םהישעמ לע וטרחתי וללהו םױ אובי״ :זירכהו

 .דלוגניפ הדוהי דוע םאנ ױרחא .״ולוכ םעל לארשי תגידמ

 תונש 10 ךשמב ונײטצה ר״הצה ףינסו קינלימחב ר״תיב ןק

 תועפוהו םיםוניכב יוטיב ידיל האבש ״דבר תוליעפב םמױק

 תופתתשהב 1933 תנשב םײקתה הלאה םיסוניכה דחא .תױבמופ

 ־יבינ ,ץינפוטס ,בו׳צניפ :ץליק זוחמב ר״תיב ינק המכ

 לש םלואב הדעונ סונכה תחיתפ .ץינפוטסו בױזדני ,ןי׳צרוק

 ץליקמ לײבגנילק רמ לילגה דקפמ תופתתשהב שא־יבכמ

 הרכזאה .ט״פרת תוערואמב םירובגה רכזל לבא תימדקאב

 ידכ דחױמב ונגראתהש םײטסינומוק םיעירפמ י״ע הערפוה

 .טקשה לע הרמשו הברעתה הרטשמה .הימדקאה תא ץצופל

 םיטםינומוק דגנ ץליקב טפשמ ךרענ רפםמ םישדח ירחא

 םהיניב ,םידע ועיפוה .הרטשמה י״ע ורםאנש םיאקינלימח

 .םימשאנה לע גרטק אל אוה ךא ,רעװש

 תופתתשהב 1935 תנשב קינלימחב ךרענ ינש ר״תיב םונכ

 תוביצנ גיצנ י״ע חתפנ סונכה .ץליק זוחמב ר״תיב ינק בור

 םשב םונכה יאב תא וכרב .ןמרלק ףםױ רמ ,היגלופב ר״תיב

 רמ יחרזמ יריעצו יחרזמ םשב ,ןמצלז לאומש רמ ״תוברת״

 ר״תיבו ר״הצה .ןמניל והיעשי ר״הצה תירב םשב ,קילטנמ חנ

 הרשכהל םישנא תחילשב ולפטו הרשכה תגולפ םג ונגרא

 קינלימח ןקמ הרשכהל ואציש םינושארה .םיקוחר תומוקמב

 המלש ׳ןמפיוק בקעי ׳ןיבור ילתפנ ,ץיבינגוא לארשי :ױה

 תא ורמגב ,ץיבינגוא לארשי .דועו קילטנמ ןושרג ,ןמפיוק

 םשמ עסנ אלא ״דתיבה רתױ רזח אל ״דשרוב םיכירדמל םרוקה

 לבס .תומסרופמה בוסולק תובצחמב תכרפמה הרשכהל םײגתהו

 .לבק אל טקיפיטרס ךא ,ותרשכה תא רמג םישק םיאנתבו בער

 .ױתולועפב ךישמה לכה תורמל לבא בזכואמ קינלימחל רזח אוה

 רשא יאלקח רפס תיבב ותרשכה תא םײס ןמפיוק בקעי םג

 ךא הילעל רשוא ,תונוש הרשכה תודוקנב םג ךכ רחאו הנליוב

 .ומולח תא םישגהל ול ןתינ אל

 קינלימחב דסונ ,18־ה ינױצה סרגנוקה ינפל ,1933 תנשב

 ,ןמגיל והיעשי ,גרבניו רתלא :םהיניב) ר״הצה־תירב יליעפ י״ע

 — ר״תיבו ר״הצל םיחא ןוגרא (סומלק בד קחצי ,ךײרנרא ןתנ

 אבצב ותרש רשא םירגובמ םישנא ױה ױרבח .לײחה תירב

 םינושארה ןיב .םבלל בורק היה לארשי אבצ ןױערו יגלופה

 ,סומלק בד קחצי :ויה קיגלימחב לײחה תירבל ופרטצהש

 ,זמכוט טרברונ ,לקאה טײחה ,דנבטמס ףלװ ,יקםעשזב םחנפ

 תוריחבה םױב .קינצולפ םײנשה־אפור ,רסײװ דוד השמ

 םתשובלתב לײחה־תירב ישנא ועיפוה 18־ה ינױצה סרגנוקל

 םיטםינויזיברה ולבק הז סרגנוקל .ר״תיב םע דחי תימשרה

 לודג גשיה הז היה .לוק 160 הנושארה םעפב קינלימחב

 .תוגלפמה ראש לב דצמ םדגנ להנתהש םומלופב בשחתהב

 תעינת ,״הדםמ״ ןוגרא קיגלימחב םײק היה הרצק הפוקת

 ־יצם לשנא :ױה ןוגראה ינגראמ .ר״תיבל הבורק דמול רעונ

 תױחאה ,הקצירז הדניה ,ךוארטש הינמ ,גרברבליז היח ,קירוז

 ופרטצה רתוי תרחיאמ הפוקתב .דועו לײװ לדנישו עיצבר

 .ר״תיבל ״הדםמ״ ירבח

 ױה השרוב ר״תיב תוביצנו ר״הצה תירב וכרמ יגיצנ

 תואצרהו םײבמופ םימואנב קינלימחב םיעיפומ תובורק םיתעל

 ,ןמפיל ר״ד ,ןמרלק ףםױ :םהיניבו ,תוימינפ תױתכרדה

 ,(ביבא־לת תיריע תלהנה רבח תעכ) ןטױ דוד ׳בורבוליב

 םהנמ ץליק לילג דקפמ ׳לארשי ץראמ דלבסגלק ךירדמה

 .דועו טרובלה קחצי ,יקםבורדוח

 השרוב ר״תיב יכירדמ סרוק
 ו לאמשמ■ הלעמל הינש הרוש ישיש ,ץיבינגוא לארשי תופתתשהב

 .לאמשמ הלעמל הנושאר הרוש ,ינשה רוש ןתנ
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 לש ױמואנל םײביטקלוקה םירוקיבה ױה תדחױמ היוח

 .תודחױמ תורײש ובגרוא הלא םימואנל .ץליקב יקםניטובד באז

 ינפ תא לבקל הרמזו הרישב ואצי ר״תיב תשובלתב םירבחה

 ונלדח אל םישדח ךשמב .ץליקב תבכרה תנחתל ר״תיב שאר

 רשא ״םלפ״ םלואב ׳יקםניטוב׳ז לש ױתועפוה לע ריכזהלו רפסל

 תולועפה תכשמהל תובהלתהו דודיע ונפאש ו;ממו ׳ץליקב

 .דיתעל

 דימתו היגיצנ תא קינלימח החלש ןילופב םיסונכה לכל

 םיקזחהמ היהש ונפינסו ונירבח לש םהיתועדב ובשחתה

 םיםונכה דחא רוכז .הינלופב תיטסינױזיברה היצניבורפב

 עיפוה אוה .גרבניו רתלא קינלימח תא גצײ ובש םודרב םײזוחמה

 וחכותה ױלעו תיטסינױזיברה תונותעב ספדוה ונכתש םואנב

 .הדיעוב

 1938 תגשב ר״תיב תורבח תצובק
 לײװ הפי הכירדמה םע

 תיתרבסהו תיתוברת הלועפ ולהינ קינלימחב םיטסינױזיברה

 .תױבמופ תוגצהב םעפב םעפ ידמ עיפוה יטמרדה גוחה .הבחר

 ״ןביולג רעזנוא״ ־התיה הבר החלצהב הרבעש תוגצהה תחא

 ויה תורחאה תוגצהה .ןמינ עלעשטיא לש ומױבב שא םולש לש

 .דועו ״לארשי ץראמ תונומת״ ׳רנרל .ז לש ״םעגורב םײב״

 םױל תובורק םיתעל העיפוהש העובק הלהקמ םג תמײק התיה

 ףסױ לש ןורכזה םױל ;זומת ׳כב לצרה ר״דל ןורכזה

 .יקסניטוב׳ז באז לש ותדלוה םוילו ׳רדא א״יב ׳רודלפמורת

 תױנכת םע הנשב הנש ידמ וכרענ הכונחו םירופ יפשנ

 תועפוהה ינגראממ דחא .ונירבח י״ע תועצובמ ׳תױתונמא

 .ךײרנרא ןתנ י״ע רזענו ,ןמניל והיעשי היה תױתוברתה

 ־רטױפב ר״תיב ןק םקוה קינלימחב ר״תיבו ר״הצה תמזיב

 ושענ .הפי חתפתהו הכורא הפוקת ךשמב םײק היהש ץיבוק

 היה הדקפמש ׳יורדז־וקםובב ר״תיב ןק םיקהל םידעצ םג

 העונתה לש המױק ןמז לכ ךשמב .ל״ז קנרג לרב לש ודכנ ׳קנרג

 היחה חורה ןמניל והיעשי ׳חה היה קינלימחב תיאקםניטוב׳זה

 .םײנויצו מײטילופ ׳םײתורפס םיאשונ לע הצרהו ךירדה ׳הב

 .תינױצ הירוטםיהו תירבע םירבחה תא דמיל תמיוםמ הפוקתב

 דע ר״תיב דקפמו קינלימחב ר״הצה תירב ר״ױ ןגסכ שמש אוה

 .ונריעב ר״הצה ר״ױכ תופוקתה לכב שמש גרבניו רתלא .1938

 דוסמל סםיה אל תורתוממ קחרתהו םיעונצ םײה יחש רתלא

 ־םינױזיבר הלועםל תובדנתה התיה אל .םילודג םימונם העונתל

 חינזה .םינושארה ןיב היהי אל גרבניו רתלאש קינלימחב תיט

 ונמז תא שידקהו ׳ותשא לש החור תרומל ׳ױקםע תא טעמ אל

 דומילל גרבניו רתלאל התיה הריתי הביח .העונתל וצרמ תאו

 לש המױק ןמז לכבו ך״נת דומילב מיגוח להינו ןגרא .ך״נת

 הליגש ׳לארשי ץרא לש היפרגואיג םג דמיל קינלימחב העונתה

 .הבר תואיקב הב

 בקעי ברה היה תינמרגה היצפוקואל דע המױק תישארמ

 היה .תיטסינױזיברה העונתל ריעב םינושארה הידהואמ ןמליס

 רעײנ״מ לחה תיטסינױזיברה תונותעה לש בהלנ ארוק

 תנשב .״טלעװ רעזנוא״ ,״הנידמה״ ,״טלעװ יד״ ,״געװ

 תינומה הינפ) ״היציטפה״ יקסניטוב׳ז י״ע הזרכוהשכ 1936

 הילע רשפאל ׳הכלמלו תיטירבה הלשממל םלועה תודהי י״ע

 ״טלעװ יד״ב ןמלים בקעי ברה םםרפ (לארשי ץראל הלודג

 ותוהדזה תא עיבה וב בהלנ ןױאר גרבנירג יבצ ירוא תכירעבש

 ריצכ ןמליס בקעי ברה רחבנ 1937־ב .לודגה ולעפמ םעו ומע

 יול םע דחי דשדחה תינױצה תורדתםהה לש דוסיה םרגנוקל

 הריחבה ״יחרזמה״ לש ״המזױה״ תצובקמ לוקום רזועו רטםגנױ

 בקעי ברה .יקסגיטוב׳ז לש תישיאה ותשקב יפל התשענ תאזה

 אלו קיגלימחב ר״תיבבו ר״הצה תירבב השענב ןינעתה ןמליס

 םק ותעפשהב .תוצעיתהל דעוה ישנא תא ױלא ארק םעפ

 ויה םהישארש ״לארשי תודחא״ םשב יתד גוח קינלימחב

 היה הזה גיחה .סלזײמ ףסױו ןמפיוק הק׳השמ ׳ןמקירב לאכימ

 וללפתהש דחױמ הליפת תיב דסיו תיטםינויזיברה העונתל בורק

 .ונירבח םג תותבשב וב

 קינלימחב תיטסינױזיברה העונתה העיגה התלועפ אישל

 סידיל הלוכ הרבע ר״תיב רעונה תעונת .1937—1939 תונשב

 ׳ןישנוז השמ דקפמה ןגם ׳ןמלפ ריאמ היה הדקפמ .תוריעצ

 ר״תיב התיה איהה הפוקתב .לײװ (לדנײש)הפי הדקפמה תרבח

 .ריעב רעונה תועונתב התוכיאבו התומכב הנושארה קינלימחב

 .םירבחו תורבח 200־כ זא הנמ ויתוגולפו ויתוצובקל ןקה

 ׳תירבע דומיל תבוח :ױה תובושהה תױתוברתה ױתולועפ

 שדקוה .דועו היפרגומד ׳תינױצ הירוטםיה ׳לארשי םע תודלות

 םיסרוקב ורשכוה םידקפמהו םיכירדמה .תיאבצ הרשכהל ןמז

 זופתתשה ץליקב ר״תיב ילמסל סרוקב .תינלופה ר״תיב לש

 .תונײטצהב םרוקה תא ומײס םה .ןישנוז השמו ןמלפ ריאמ

 .־ופתתשה תיאבצו תיתוברת הרשכהל זדולב יטטנים סרוקב

 ׳רבהביל ףסױ־דוד ׳שילק םירמ ׳גרבנרױ רתלא ׳לײװ הפי

 יר״תיבל יזכרמ היה הז םרוק .ץרוק לארשי ׳יקסנימאק לארשי

 .ןקב תיביסניטניא הכרדהל םלוכ ורזח הז סרוק רמגב .ןילופ

 ר״תיב תוביצגמ םיגיצנ ןקה תא ורקב וז הפוקתבש הפ ןײצנ

 ץרפ ױה וכירדהו וצרהש םײדימתה םירקבמה ןיב .תינלופה

 ותחפשמ תא רקבש ׳הינלופב ר״תיב תוביצנ ןיצק ׳רקםל

 תא לצנמ היה ורוקיב ידכ ךותו ׳םיגחב רקיעב ׳קינלימחב

 ןכו ,(ץראב יאמדקא הרומ תעכ רקסל) ןקב הכרדהל ונמז
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 630 ר״תיבו ר״הצה תירב — ירהז השמ 629

 לצינ אוה םג .ץליקב ר״תיבל לילג ןיצק ׳רגניטכמ המלש

 .םירבחה ינפב תוצרהלו ךירדהל ותחפשמ לצא וירוקיב תא

 .ל״צא לש םינושארה םיאתה קינלימחב ונגרוא 1939־ב

 הקבױפומ יםורה לובגה י״ע םייקתה רשא ןושארה םרוקל

 לק קשנב שומשב ןמאתהש ןישנוז השמ חלשנ (דורבנכרט)

 םײקתה רשא ל״צא לש ינש סרוקל .םיאתה תא כ״חא ךירדהו

 .רעװש השמ חלשנ קסניפ י״ע

 ץורפל ךומם ךרעגש ר״תיב לש םינורחאה םיסרוקה דחאב

 :קינלימחמ םירבחה ופתתשה ץליק י״ע וקצנושזבודב המחלמה

 םהרבא ׳ןמפיוק הנשוש ,ןײטשדלוג םירפא ״דקסניזדר היתב

 רותב .קנלב לאומש ,הפמ הדירפ ׳םײרפ השמ ׳ביוטלקרוט

 סרוקה ידקפמ .גרבנרינ רתלאו רבהביל ףסױ דוד ־ םיכירדמ

 •ןיטײח אגרש ׳טכר השמ ׳יקםבורודוח םחנמ * ױה הזה

 הינאבו — ׳ב הילעל קינלימחב העונתה הפרטצה 1938־ב

 ןועמש ׳ןמפײק םירמ ׳ןיבור ילתפנ :הצרא ולע הנושא־וה

 םיליפעמה תינאב .ןכוק הביבח ׳ןמפיוק ףלאװ םײח ׳ןמפיוק

 ץורפ םע ,1939־ב העיגהשו ׳ל״צא י״ע הנגרואש ״הטירפ״

 ׳ץיבקול השמ ׳יקםרוגיזדימ ןמלק ׳ןישנוז השמ :ואב ,המחלמה

 .הקבורק הכלמ

 המחלמה ץורפב ׳ב הילעל םימושר ױה קינלימחב ר״תיב ןקב

 .ודמשוה םבור ,תוריעצו םיריעצ האמל בורק

 ל״צא תרתהמב םיליעפ ױה קינלימח ישנא רפםמ

 םירפא ׳ןישנוז השמ :םהיניבו ,םיטירבה דגנ םתמחלמב

 ןיטשדלוג םירפא .ןיטשניול ןנחלא ,ןמיו לארשי ׳ןיטשדלוג

 ןירושמ לע שא וריטמהב ופי לע ברקב ןײטצה (ילתפנ דקפמה)

 תודמעל ברקתהל ונממ ענמו הלועפ ללכמ ואיצוה ׳יטירב

 רפםמב ףתתשה (הדוהי דקפמה)ןישנוז השמ .םפיקתהלו ל״צאה

 ״ופיב ״.יד.יא.יס״ לע הפקתהב — םיטירבה דגנ תולועפ

 יארחא היה .קשנ תשיכרל תולועפ רפסמבו ןוגד תיב תרטשמ לע

 ףםכו רמוח לש תיוםומ הרבעהל ביבא־לתב ל״צאה זוחמב

 תומוקמלו הפוריאב ל״צאל ׳םחל תיב ׳ןורטל ׳הינק תונחמל

 םירחא םידיקפתב ל״צאב ותרש קינלימח ישנא רתי .םירחא

 םלוכ וסײגתה רורחשה תמחלמ ץורפ םע .תוירחאבו הנומאב

 םעה תלעותל םידיקפת ואלמו םינוש תוברקב ופתתשה ׳ל״הצל

 ..דנידמהו

9■ 



 ףמאקײיטראפ רעשיטםיגױצ / דחבדב יכדרמ
 (ביבא־לת)

 בר א ףיוא לובלב א

 יד ןופ טײקיטעט יד ןעװ ןראי יד ןיא ןעװעג זיא סאד

 יוזא טקראטשראפ רעמ ץלא ךיז טאה ןעײטראפ עשיטםינױצ

 הרכזא־זומת ׳כ א ןריפכרוד טגאװעג טאה טנגױ יד זא ,טײװ

 ־עגפיוא ןראװעג ןענעז ןדײ עמורפ .אפוג שרדמה־תיב ןיא

 ןםאלשאב ןוא תוםרוקיפא ןא םעד ןיא ןעזעג ןבאה ׳טלסײרט

 .״ףמאק״ ןיא סיורא

 טאטש ןיא ןראװעג טכארבעגפארא זיא קעװצ םעד ראפ

 סאװ ׳רעריפ רעשהדוגא ןא ,שזדאל ןופ בר רעסיורג א ץירא

 ־ףיטמ ןעמוקעג זיא רע .רענדער רעפ ואש סלא טמשעג טאה

 רעמ ןגײל ןלאז ײז טאטש ןיא םיטאבעלאב יד ןײז־רםומ

 — ןלצל אנמחר — ןענעז סאװ ,רעדניק ערעײז ףיוא טכא

 .םזינױצ ןופ ןראװעג טפאכראפ ןצנאגגיא ,הער תוברתל סיורא

 ס׳ארוק לוק־ןטאקאלפ עקיזיר ןבאה רעירפ געט עכעלטע ןיוש

 םעד ןפורעג הליפת־יתב ןוא ךעלביטש־םידיסח עלא ןיא

 טעװ הרותב לודג א סאװ ״השרד רעד וצ ןעמוק וצ םלוע

 טכאנראפ קימנוז ןטנעאנ םעד שרדמ תיב ןםיורג ןיא ןטלאה

 .בירעמל החנמ ןיב

 ־פיוא ףמאק םעד ןסאלשאב ןבאה םינקסע עשיטסיגױצ יד

 ןראװעג זיא שרדמ תיב רעד רעדײא ךאנ .טרא ןפיוא ןעמענוצ

 טמארטשעג טאה סאװ ,םלוע ןקיזיר םעד ךרוד טליפעגנא

 א ןעמוגראפ םינקסע עפורג עשביה א טאה ,ךעלםעג עלא ןופ

 טײרג — ןוריוא ןװאלפאק םײב עיציזאפ ״עשיגעטארטס״

 .השרד ס׳בר ןפיוא טרא ןפיוא ןריגאער וצ

 רעמעלעב ןפײא ףיורא טײג םינפ־תרדה א דײ א — בר רעד

 רעד ןיא טבײלב ןוא טוה םעד םיוא טוט ,שדוק ןורא םײב

 ,קיאור ןוא ןםאלעג טשרעוצ — ןא טבײה רע .עקלומראי

 ,ןטײװצ ןכאנ קוספ ןײא טשטײטראפ ,םורא ןוא םורא טײג

 ןובשח ןוא טלעװ רעד ףיוא שטנעמ ןופ תילבת ןגעװ טדער

 רע זיב ׳טלעװ רענעי ףיוא ןבעגוצפא דיתע זיא רע םאװ

 ךיז רע טאה — שטײט׳ם .ןינע םוצ טערקנאק וצ טמוק

 ־עלאב ענײפ עכלעזא וצ טמוק יװ — םאטאפ ןיא ןגירשעצ

 ־ענאפ הפרש א .טנגױ עשיסרוקיפא אזא ׳םימש יארי ׳םיטאב

 ידכ ןרעװ ןאטעג םעפע ףראד רעבירעד ןוא לטעטש ױא טעװ

 סאװ ׳טנעה עשיםרוקיפא יד ןופ טנגױ יד ןעװעטאר וצ

 ...םזיגױצ טימ תוחומ ערעײז ןעמםראפ

 ןםירעגטימ בר רעד טאה רובידה חוכ ןוא סאטאפ ןײז טימ

 זיא ליצ ץיז זא ,ראלק ןעװעג זיא׳ם .םלוע ןצגאג םעד

 השרד־רםומ אזא ךאנ ןלעור ןרעטלע עמורם יד .טכײרגרעד

 יד .םזינױצ רעײז ראפ תורצ עסיורג רעדניק ערעײז ןאטגא

 סע זא ׳ןענאטשראפ ןבאה םינקםע עשיטסיגױצ עקידנעזעװנא

 .ןריגאער יצ טײצ עטםכעה יד ןיוש זיא

 .טנעמאיד רודגיבא םײח ףיוא ןלאפעג זיא עבאגפיוא יד

 ךיז ןוא םלוע ןכרוד טפוטשעגכרודא םיוק ךיז טאה רע

 ־סיוא בר ןמימ םיגפ לא םינפ — רעמעלעב םוצ טקורעגוצ

 טיג דײ א .״םכילע םולש״ ןטײרב א םיא וצ קידנקערטש

 זא ןעװעג רעכיז טסאג־ןשרד רעד זיא ,״םכילע םולש״

 רודגיבא םײה טאה ןעזםיוא ץיז טימ .יאדװא םיא ןעק רענעי

 א ײהעלע ׳לטעטש ןיא בושח א ןופ קורדנײא םעד טכאמעג

 םיורא ןוא ןושל ןעמוקאב ךײלג טאה רודגיבא םײח .ראטקאד

 ךיז ןבאה רימ יװ ׳בר ריא טקנעדעג :םירוביד ענעפא טימ

 ןענעז רימ יװ ׳רעטאעט ןשיליופ רעשזדאל ןיא טנגעגאב

 ןקיװק ץיא ןיא ןטלאהעג ךיז טאה ריא ץא ײר ץיא ןיא ןסזעג

 זא קידהנעט ׳עםירטקא רעשיליופ רעד ןופ ןליפש םעד טימ

 טמוק יװ טנײה — ? ןידנײרפ עכעלנעזרעפ א םרעײא זיא יז

 ? רסומ ןגאז זדנוא טלאז ריא םע

 זיא׳ס .עבמאב א יװ ןלאפעג ןענעז רעטרעװ עקיזאד יד

 ? טלאמעג סאד זיא יװ ׳רעטאעט ןיא בר א :למוט א ןראװעג

 יד ראנ שרעדנא טשינ זא ,ןסאלשאב ךײלג ןבאה ערעדנא

 א ףיוא לובלב ןסואימ א טכארטעגםיוא אד ןבאה ןטםינױצ

 ךײלג ךיז ןבאה ןאמנײװ לדנעמ ןוא םיובלטײט ךענעה .בר

 :ןטםינױצ יד ףיוא רעגגיפ יד טימ םיובלטײט ןגירשעצ

 זא ׳ןעװעג רעכיז רעבא זיא םלוע רעטושפ רעד .״םיעשופ״

 ןעק׳מ סאװ־סאװ — םעראװ .תמא טמיטשאב זיא סאװ סעפע

 :משינ ןענעװאד ׳דרעב יד ןלאג ײז :ןטסינױצ ףיוא ןגאז ץלא

 לאז רודגיבא־םײח יװ קישטנאמרעגנײ רענעדײז אזא ראנ

 - ןגיוא יד ןיא ןגיל אזא בר א וצרעד ןוא שטנעמ א ןגאז

 רעבא טםינױצ א עקאט זיא רע״ .ךעלגעמ טשינ זיא םאד

 .טגאזעג ןדײ ןבאה — ״•גנײ־רקפה ץיק טשינ

 — ״!םיעשופ עשיטסיגױצ יד יװ רעםעב טשינ טנעז ריא״

 ׳טראפאפאר השמ ׳ר ןופ םיטש עזײב יד טרעהעג ךיז טאה

 טלאװעג טאה םאװ ׳דראב רעלעג רעטלטאפעצ א טימ דײ א

 .בר א ףיוא לובלב א זיא םאד זא ׳םלוע םעד ןגײצרעביא

 ־סיב םלוע רעד טאה שדוקה לוליח א ןדײמוצסיוא ידכ

 ״המחלמ״ יד ןוא שרדמה תיב ןופ טקורעגסױרא ךיז זײװכעל

 ןענאטשעג ןענעז טכאנ עצנאג א .םאג ןיא טריפעגרעבירא

 ןבאה ןטסינױצ יד זיב טריטאבעד סײה ןוא ןדײ ךעלדער

 .״ןטראק יד ןקעדוצפיוא״ ןסאלשאב

 ־קילײה עשיטסינױצ ןצומשאב ןזאלרעד וצ טשיג ידכב״

 לדײ ןסורעגםיוא טאה — ד רשפ ןעלטימ עלא ןענעז רעמיט

 .דלאגנײפ
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 רעפאש ןייז טימ םזינױצ ןראפ ןבאה ריא טלאז ץרא ךרד״

 ןייז טימ רודגיבא םייח טרענודעג טאה — ןלצרעה ר־״ד

 ןרעװ טזיילעגםיוא רימ ןלעװ םזינױצ םעד קנאדא — לוק

 ןשידײ ןראפ המילש הלואג יד ןעמוק טעװ׳ם ןוא תולג ןום

 ״!קלאם

 ןײז־לחומ טנעקעג טשינ לאפ םעד ןבאה ןדײ עזעגילער

 א ןראװעג טעדנירגעג זיא טאטלוזער ןיא .ןטםינױצ יד

 ןיא ןטםינױצ יד .״לארשי ינומא ימולש״ ײטראפ עזעיגילער

 ףמאק םעד ןוא ןראװעג לעפתנ טשינ רעבא ןענעז לטעטש

 םעד ןגעק ךיוא ,ןטנארפ עלא ףיוא רעהפיוא ןא טריפעג

 •רעגאל ןעמורם

 ...ןטענגאב ןוא ןדרעװש ףױא

 ־סינױצ רעד בלאהרעניא דיוא :ןענעקײל רימ ןלאז יאמלה

 •ןשינעםײרמורא ןײק טלעפעג טשינ ןבאה הנחמ רעשיט

 ןוא העפשה ראפ טפמעקעג ןבאה ןעײטראפ עשיטםינױצ

 ןייש ןביוהעגנא ךיז טאה ףמאק רעד .לטעטש ןיא עינאמאגעה

 ןבעל ןשיטילאפ־ךעלטפאשלעזעג ןופ ןראי עטשרע יד ןיא

 .ןראי רעקיצנאװצ עטשרע יד ןיא

 רעקראטש א טרעקאלפעגרעדנאנופ ךיז טאה געט ענעי ןיא

 .ןױצ ילעופ ןוא ןױצ יריעצ יד ןשיװצ ףמאק

 ייפ םיקנא ןגעװ טגאזעגנא ןשיפא ןבאה גאט א םענײא ןיא

 ׳עשראװ ןיא .ק .צ ןופ חילש א ,ןױצ־יריעצ ןופ רענדער א

 םורג א״ עמעט רעד ףיוא טארעפער ןקיזאד םוצ .ןוטלאק ׳ח

 ׳עטכער ןוא עקניל ןעמוקעג ןענעז ,״י״א ןקידנטעברא ןופ

 עבעלטנגױ לםיב שביה א ךיוא ןוא ענעסקאװרעד ןוא טנגױ

 ףיוא ןעמוקעג דארג ןענײז סאװ רענלעז ,ןרידנומ ןיא רענלעז

 .תוכוס ףיוא םײהא ביולרוא

 טשינ עקליפש ןײק טאה רעשעלרעײם יד ןופ לאז ןיא

 ןעװעג רע זיא טלופרעביא ןוא לופ יוזא — ןײרא טנעקעג

 .ןעגנוריטאש עלא ןופ םלוע רעקינלעימכ טימ

 .גנולק א טימ טנפע יקםװארדנעמ השמ רעציזראפ רעד

 זא ,םיוראפ מעדלעמ ןוא טםאג־רענדער םעד ראפ טלעטש רע

 רעד יבא ,רענדער ןבאנ טראװ םאד ןעמוקאב ןלעװ ןטנענאפא

 .ףיס ןזיב חעהםיוא ןוא קיאור ןטלאה ךיז לאז םלוע

 טנעקעג טשינ ךיז ןבאה רענגעק — גאט רעקיטכענ א רעבא

 ילעופ .ןפורנשיװצ טרעהעג ךיז ןבאה דלאב ןוא ןשרעהאב

 ערעדנא ,רעטעברא עשיבארא ראפ ןעמונעגנא ךיז ןבאה ןױצ

 רעציזראפ רעד .למוט א ןכאמ וצ יבא — ןגירשעג םתם ןבאה

 ןעװ ןוא ׳לאז םעד ןזאלראפ וצ סרערעטש יד ףיוא טרעדאפ

 — ןקיטײזאב חוכ טימ יױ ןעמ טוװרפ טשינ טפלעה סאד

 .״דלעפטכאלש״ א ןראװעג לאז רעד זיא ױיװכעלםיב זא יוזא

 םורא ךאװ א ןפאשעג לכ־םדוק ןבאה ןויצ יריעצ ןופ םירבח

 זיא למוט רעד .ןאט טשינ םטכעלש ץיק םיא לאז׳מ .טסאג

 ־עדרא ןכאמ ןעמונעג ןבאה רענלעז םירבח יד זיב ןםקאװעג

 דגנכש דצ רעד ךיוא סאװ ןעװעג רעבא זיא השעמ יד .גנונ

 ןיא טלעטשעג ךיז ןבאה םאװ ,רענלעז ענײז טאהעג טאה

 ןמאדלאס יד ןבאה ןפלאהעג טשינ רעמ טאה דײר זא .ףמאק

 ןגיוא ענײמ ראפ .ןטענגאב ןוא ןדרעװש יד וצ טפאבעג ךיז

 ןוא .צ .פ ןופ שזאלדימ הנוי יװ דליב םאד םויה דע טײטש

 טכאד ןבאה םאװ םירבח ײװצ ,.צ .צ ןופ ינדאגיװ על׳החמש

 רענײא טלעטשעג ךיז ןבאה ,קלופ ןײא ןיא וליפא טנידעג ךיז

 ײז טײרג ,ןדרעװש עטקערטשעגםיוא טימ ןטײװצ םעד ןגעק

 ־עגנא ךיז טאה על׳החמש ןענאװ זיב יוזא .גנאג ןיא ןזאל וצ

 ״? טולב שידײ ןםיגראפ טםליװ וד ״דנױ״ :ןפור

 קירוצ ןדרעװש יד ןעמונעגגײרא יױוצ יד ןבאה אד טשרע

 ־עגראפ רעבא ןענעז ןעײרעגירק יד .ןײרא ןעלטײש יד ןיא

 ןרא ײצילאפ ןעמוקעגנא זיא׳ם ןענאװ זיב ןראװעג טצעז

 .םלוע םעד ןבירטעצ

 יריעצ יד .״גיז״ ןטימ ןדירפוצ ןעװעג ןענעז ןױצ ילעופ יד

 זא ,.צ .פ יד ןזײװ ןלעװ ײז זא ,טהנעטעג רעבא ןבאה ןױצ

 ןוא דעלעדניז עשיטאבעלאב ץיק טשינ רעמ ןעגעז ןויצ יריעצ

 םיובםקוב רבח רעײז ןעװ ןוא ,ףמאק םוצ ןמוזמו ןכומ ןענעז

 ןקיבלעז םעד ןבאה רע טעװ ,טארעפער א ףיוא ןעמוק טעװ

 ...ןױצ יריעצ יד ןופ טאגעלעד רעד יװ ףוס



 לארשי תדוגא / קאנרעטםאפץרפ
 (ביבא־לזו)

 ןושרג רזעילא קינלעימכ ןײק ןעמוקעג זיא 1925 ראי ןיא

 ״לארשי תדוגא״ ןופ רעריפ רעטריגעלעד רעד ,ןאזנעדירפ

 ןיא .ןליופ ןיא ןזעװ־םגנואיצרעד ןזעיגילער ןופ רעפעש ןוא

 זיא רעכלעװ ,גארטראפ רעד ןעמוקעגראפ זיא שרדמה תיב

 ןיא •םינקסע עשיטםינױצ ךרוד ןראװעג טרעטשעג זײװלײט

 טאגעלעד ןופ לײטנא ןטימ טלמאזראפ ךיז ןבאה טנװא ןבלעז

 םהרבא :ײז ןשיװצ ,לארשי תדוגא ןופ סרעקיטאפמים עפורג א

 קאנרעטסאפ השמ ,יקסװאלאשזד ףסױ ,סלאונמע לדנעמ ,שיפ

 םעד ןפאשעג ןוא ,ערעדנא ךאנ ןוא גרעברעבליז ףסױ דוד

 זיא םאד .קינלעימכ ןיא ״לארשי תדוגא. ןופ ףינס ןטשרע

 ןטימ ,קיננעשטולפ לאונמע ןופ גנוניוװ רעד ןיא ןעמוקעגראפ

 •ךיוה רערעג ןופ טײלעגנױ עשידיסח ליפ ןופ לײטנא

 יד .גנוגעװאב יד ןסקאװ ןביוהעגנא טאה ןא טײצ רעד ןופ

 טעטיוױטקא סיורג ןזיװעגסיורא ןבאה טײלעגנױ עזעיגילער

 לארשי תדוגא יריעצ
 .ךאלװ לאימחרי ,ןײטשנעװעל השמ : םטנער ןופ ןציז

 .ץעיװאקול ךונח ,גרעברעבליז לרעב : סטכער ןופ ןע״טש

 גרעברעבליז לאױ
 לארשי תדוגא ןופ ןקסע ןוא ןדמל רעםיורג

 ןראװעג טריפעג זיא סע תעב םײס ןשיליופ םוצ ןלאװ יד ײב

 .םיגױצ ןוא ״הדוגא״ ןשיװצ ףמאק־לאװ רעקראטש א

 ךיז טאה םע ןעװ ,1927—1926 ךרעב ׳רעטעפש ראי א ןיא

 ־תיב״ עלוש־רעטכעט עזעיגילער יד ןריױנאגרא ןביוהעגנא

 ־ילער עטסוװאב יד קינלעימכ ןײק ןעמוקעגפארא זיא ״בקעי

 ־עגפא טאה ןוא ,רערינעש הרש ,ןירעריפ־בקעי־תיב עזעיג

 זיא רעכלעװ ׳לאז־רעשעלרעײפ ןיא גניטימ ןסיורג א ןטלאה

 ,טארעפער רעד ןוא גניטימ רעד .ןעיורפ ןופ טקאפעג ןעװעג

 ןעיצרעד וצ טײקידנעװטיונ יד ןעװעג זיא טלאהניא ןײז םאװ

 ןפורעגסיורא ןבאה ,טסײג ןזעיגילער ןיא רעטכעט עשידײ

 ־תיב״ יד ןראװעג ןפאשעג זיא םע ןוא גנורעטםײגאב סיורג

 ־נוה ןראװעג ןגיוצרעד ןענעז םע רעכלעװ ןיא ,לוש־״בקעי

 ןופ ךורבםיוא ןזיב רעטכעט עזעיגילער רעקיגלעימכ רעטרעד

 .גירק־טלעװ ןטײװצ

 ־ארק ןופ ןראװעג טקישעג זיא סאװ ןירערעל עטשרע יד

 .רענילרעב יורפ ןזעװעג זיא ראנימעם־בקעי תיב רעװעק

 ןעגגוגײװצפא ערעדנא ןראװעג ןפאשעג ךיוא ןענעז רעטעפש

 טעדנירגעג זיא ״לארשי תדוגא יריעצ״ :לארשי תדוגא ןום

 ,גרעברעבליז לבײל :םירוחב־שרדמה תיב יד ךרוד ןראװעג

 לארשי ,רעלעה םעניב ,גרעברעבליז לאױ ,עקסישזב ןמלק

 ל׳מהרבא ,ןײטשגרוא ןושרג ,שזאצנאמ בקעי ,רעלעה קחצי

 ־םאפ ץרפ ןוא רעםאװדלאג השמ ,רענטרעג םהרבא ׳ןײשנאז
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 ןעװעג עלא ןענעז לארשי תדוגא יריעצ יד •קאנרעט

 טאה ײז ןופ לײט א .ימױ ףד ןופ רענרעל־שרדמי־תיב

 ןלנלק .ןליופ ןופ תובישי עםיורג ןיא טנרעלעג דיוא

 תבישי יד טקידנעעג טאה ןוז ס׳שמש לסאי ,עקסישזב

 רעטעפש .הארוה רתיה ןעמוקאב טאה ןוא ןילבול ימכח

 ־ראװאנ יד ןראװעג ןפאשעג ךיוא טאטש רעד ןיא זיא

 ־יװאבױל יד ףוס םוצ ןוא ״ףםױ תיב״ ,הבישי־רסומ רעקיד

 ס׳טחוש ןנחױ ,ףסױ ןופ װיטאיצניא רעד ף־׳וא ,הבישי רעשט

 .גנוטײל רעײז רעטנוא ןוא ןײשנאז ל׳מהרבא ןוא ,םעדײא

 ןשיװצ טײקיטעט א. טריפעג טאה ״לארשי תדוגא תונב״ ךיוא

 ־ןזעװעג ןענעז סנירעוט עוױטקא ערעײז .ןעיורפ עזעיגילער

 תיב יד .קאנרעטסאפ עיצהר ,רעלעה הקבר ,ראש לדנײרק

 ןעגנולעטשראפ טכאמעג טײצ וצ טײצ ןופ טאה עלוש־בקעי

 ןעגנולעטשראפ עטנאזאפמיא יד ןופ ענייא .לאז־טאטש ןיא

 ןופ לײטנא ןטימ ןראװעג טריפעגםױא זיא עכלעװ ,״תידוהי״

 ןיא םשור ןםיורג א טכאמעג טאה ,סנירעליש־בקעי־תיב ליפ

 קינלעימכ ןיא עלוש־״בקעי תיב״ יד זיא ללכ ךרדב .טאטש

 לים .ןזײרק עזעיגילער טשינ ײב ךיוא טנעקרענא ןזעװעג

 טקישעג רעדניק ערעײז ןבאה ןרעטלע עזעיגילער־טשינ

 .״בקעי תיב״ ןיא ןענרעל

 ןפאשעג ךיוא זיא רעריפ־״הדוגא״ ןופ וױטאיציניא רעד טימ

 ןבאה סע רעכלעװ טימ ,״יװאטידערק קנאב״ יד ןראװעג

 .יקסװאלאשזד ףסױ ןוא שיפ םהרבא :טעטײלעג

 עשיםקאדאטרא יד ןראװעג טײרפשראפ זיא ליפ רעײז

 ןוא ,״טאלבגאט עשידײ םאד״ רעטעפש ,״דױ רעד״ עסערפ

 .״ונכרד״ לארשי תדוגא ןופ ןאגרא־טלעװ רעד

 1933—ג״צרת ראי ןיא ,קינלעימכ ןיא ״לארשי תדוגא תונב״
 יקםישזב ןירערעל יד — רעטנעצ ןיא
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 ,״םרוטש״ בולק־טראפם

 עפורג־לאבטופ

 : ײר עטשרע ,סטכער ןופ

 ,קאנרעטסאפ ףלאװ־שראה העפאפ םירפא

 .קישטלאװ יל

 :ײר עט־2 סטכער ןופ

 .םולבנעןאר ךלמ ,גרעבמעל ,קענארג שימלאק

 : ײר עט־3 סטכער ןופ

 ,יקצירז לטאמ ,גרעברעבליז עשטמיהרבא
 לאומש ,ןאמטוג םהרבא ,ןאמטוג עקלארשי

 .ינאימור לאומש ,ןײטשלקניפ

 ,״םרוטש,/ בולק־טראפם

 .עפורג־ןטסילקיצ

 : סקניל וצ סטכער ןופ

 ׳עקלעיקוק לסאי (2 ,טנאקאבמוא (1
 ־נעזאר ןאינעה (4 ,ןאמטוג לאומש (3
 ןרהא (6 ,םוחנ יקצילראג (5 ,םולב
 (8 ,ינבאװדעי הדוהי (7 ,עקלעיקוק

 .קילטנעמ־ ןגחױ



 הארזטר ןברוח

 םרקובוא ןרא ןבדוח



 קינלעימכ ןופ םוקמוא ןיא סעטאד עקירעיורט

 ?שוריג רעטשרע - 1942 רעבאטקא רעט־5 - ג״שת ירשת ד״כ

 בור׳ם ןופ םיקמוא - 1942 רעבאטקא רעט־6 - ג״שת ירשת ה״כ
 •,עקנילבערט ןופ םעיראטאמערק יד ןיא ןדײ

 שוריג רעטײװצ - 1942 רעבאטקא רעט־27 - ג״שת ןװשח ז״ט
 ;ץינפאטם ןײק

 ןוא רעטירד - 1942 רעבמעצעד רעט־30 - ג״שת תבט ב״כ
 .שזעימאדנאם ןײק שוריג רעטצעל



 םישזערײצ8נ ןרעטנוא ודײ רעקינלעימכ / שימרעק ףםױ ר״ד
 (םילשורי)

 ריפנײרא
 רעקינלעימכ ןגעװ קילברעביא רעכעלטכישעג רעקיזאד רעד

 ףיוא רקיעב טריזאב עיצאפוקא־רעלטיה רעד תעב ןדײ

 ־ימאב ערעזנוא עלא .ןלאירעטאמ־תודע־תײבג ןוא תונורכז

 ןטנעמוקאד ׳תורוקמ עראטנעמוקאד ןעמוקאב וצ ןעגנוא

 רעשידײ ןופ ןטנעמוקאד ,ןשינעעשעג יד ןופ גאט ןיא ןבירשעג

 ־עג ןענעז ׳ןטקא עשיליופ ןוא עשטײד ־ןיוא יװ גנומאטשפא

 ׳ןטגעמוקאד־טארנדױ ןוא הלהק יד לײװ ׳גלאפרעד ןא ןבילב

 רעד ןופ) ןענאגרא־טכאמ עקיטרא יד ןופ ןטקא יד ךיוא יװ

 ןענעז ,(וו״אא טארטסיגאמ ןופ ׳עירעמראדנאשז רעשטײד

 ןופ ןטערטפא רעײז ראפ ןשטײד יד ךרוד ןראװעג טנערבראפ

 ןבאה ןשטײד יד זא ׳ךיז טײטשראפ .טנגעג רעקינלעימכ׳

 ־טכאמ יד ןופ ןטנעמוקאד עלא טעטכינראפ קיגיזטםוװאב

 ־ידלושאב א יװ ןעניד ןענאק טשינ ןלאז ײז ידכב ׳ןענאגרא

 רעטײװ ףראד ןעמ •רעכערבראפ ערעײז ןגעק לאירעטאמ־גנוק

 ־עיצאנימרעטסקע רעשטײד רעד זא ׳טכארטאב ןיא ןעמענ

 גנוטארסיוא עשיזיפ יד זיולב ןעװעג ןםיוא טשינ זיא םעטםיס

 .תורצוא־רוטלוק ערעײז ןופ גנוטכינראפ יד ךיוא ראג ׳ןדײ ןופ

 ־ניא עשידײ ערעדנא ךיוא יװ טארנדױ רעד טאה םורא יוזא

 תעב טײקיטעט עםיװעג א טלקיװטנא ןבאה םאװ ׳סעיצוטיטם

 ׳ןרופש קינײװ ךיז ךאנ ןזאלעגרעביא ׳ןראי־עיצאפוקא יד

 עקיזאד יד .ןטנעמוקאד ענעבילבעג־לוצינ ןופ ןיז םעניא

 ךיז ןציטש סאװ ׳ןטנעמוקאד ךרוד ןרעװ טלופראפ ןזומ ןזיולב

 רעבירעד ןבאה טײטאב ןסיורג א .ןורכז ןכעלשטנעמ םעד ףיוא

 ךרוד ןראװעג ןבעגעגפא ןענעז םאװ ׳תודע־תײבג יד זנוא ראפ

 ־םירעלטיה יד ןופ היאר־ידע רעקינלעימכ ענעבילבעגנבעל יד

 ־יראטםיה רעשידײ רעלארטנעצ רעד ראפ סנכערבראפ עשיט

 עקיזאד יד .המחלמ רעד ךאנ ףכית ןכגימ ןיא עיםימאק רעש

 ןיא ׳װיכרא־םשו־די םעד ןיא טנײה ךיז ןעניפעג תודע־תײבג

 עקידרעטיױו יד ףיוא טכעלטנפעראפ ןרעװ ןוא ׳םילשורי

 ןבאה טײטאב ןקידתורוקמ ןקיטכיװ א .ךוב םעד ןופ ןטלאפש

 תײבג עטרילאקאטארפראפ רעקילדנעצ — ׳ןלאירעטאמ יד ךיוא

 ןראװעג טלמאזעגפיונוצ ןענעז סאװ — ׳תונורכז ןוא תודע

 יאצױ ןוגריא םעד ןופ גנוטלאװראפ רעשיגרענע רעד ךרוד

 רעד ןגעװ עיצאלער עכעלטמא יד זיא קיגאװ רעײז .קינלעימכ

 זיא סאװ ׳קינלעימכ ןיא הליהק רעשידײ רעד ןופ גנוטכיגראפ

 ןשיטאטש רעקיגלעימכ םעד ךרוד ןראװעג טלעטשעגנעמאזוצ

 .טאר־לאנאיצאנ

 עשיגארט יד טבעלעגרעביא ןבאה םאװ ׳תודע עטביולגאב יד

 רעד ףיוא רעדא ׳רעגאל־עיצארטנעצנאק ׳אטעג ןיא טײצ

 ןוא גגובעלרעביא רעײז טימ ןבעגעג ןבאה ׳טײז רעשירא

 יד ןריאורטסנאקער וצ רעײטשוצ ןםיורג א. תועידי ערעײז

 עקיטכיװ ןריםקיפראפ קירוצ ןוא ןשינעעשעג יד ןופ עטכישעג

 .טײדאב ןשיראטסיה א ןופ ןטקאפ

 רעזדנוא ןיא ןזיולב יד ןופ טפאשנכער א פא ךיז ןביג רימ

 עקידתורוקמ ןיא לגנאמ ןופ אצױ לעופ א ןענעז םאװ ׳טעברא

 ־נעמוקאד ןקיםאלקטשרע ןא ראפ ךיז טימ ןלעטש סאװ ׳ןטקא

 ןיא ןבעל םנופ עיצקורטסנאקער רעד וצ לאירעטאמ ןראט

 ׳טארנדױ ןופ רוטקורטם רעלענאיצאזינאגרא רעד ןופ ׳אטעג

 ןיא טכאמ רעשטײד רעד טימ טארנדױ ןופ ןעגנואיצאב יד ןופ

 רעד בילוצ רעטײװ ךעלגעמ טשינ .ןדאירעפ ענעדישראפ

 ־לצנײא יד רעביא רעטײרב ךיז ןלעטשוצפא הבים רעקיזאד

 רעשטײד רעד ײב טארנדױ ןופ ןצנעװרעטניא יד ןגעװ ןטײה

 ־עקלעפאב רעשידײ רעד ןגעק תוריזג ןלעטשפא חוכמ טכאמ

 ןשיװצ טשרעהעג ןבאה םאװ ןעגנואיצאב יד ןגעװ ׳גנור

 ןלעטשנגעק ןופ ןלאפ יד ןגעװ ׳טעטימאק־ספליה ןוא טארנדױ

 ,טכאמ רעשטײד רעד ןופ ןעגנונעדראראפ יד ןדײ יד דצמ ךיז

 דנאטשאב ןיא ןעמוקעגראפ ןענעז סאװ ׳ןעגנורעדנע יד ןגעװ

 ־עקלעפאב רעשידײ רעד ײב ןעגנונײמ יד ןגעװ ׳טארנדױ ןופ

 ערעדנוזאב ערעײז ןוא ײצילאפ רעשידײ ׳טארנדױ ןגעװ גנור

 ךיוא זדנוא זיא לאירעטאמ ןטנאמרעד םעד ןא .רעדילגטימ

 ןופ דליב קיטײזלא ןוא טלוב א ןבעג וצ ןעװעג ךעלגעמ טשינ

 .ןשינעטלעהראפ עלאיצאם ענײז ןוא אטעג ןיא בצמ ןשיטקאפ

 ׳ןלאירעטאמ יד ראפ ךיז טימ ןלעטש טײז רעטײװצ רעד ןופ

 ־ומעמ ענעי טרפב ׳טנאה רעזדנוא ןיא טאהעג ןבאה רימ סאװ

 טאה תודע ןופ ןורכז רעד עכלעװ ןיא ׳תודע תײבג ןוא ןרא

 םײב לאװק רעקיטכיװ א ;םיטרפ ךם א ײרטעג ןטלאהעגנײא

 ־עג ןוא ןעגגומיטש ןופ ןעגנובעלרעביא־םידיחי יד ןקרעמפא

 ׳ןגארפ עכלעזא ןרעפטגעראפ ײז .טײצ־רעלטיה רעד ןופ ןליפ

 ןופ טכיל ןיא טשינ דײ םוצ טנאפוקא ןופ גנואיצאב יד יװ

 •ףיולראפ ןשיטקאפ ןײז ןיא ראנ ׳ךארפש־גגונעדראראפ רעד

 רעײטשוצ ןקיטכיװ א רעטײװ ןדליב ןלאירעטאמ עקיזאד יד

 ןופ ןוא גנוטכינראפ ןופ סעצארפ םעד ןלעטשטסעפ םײב

 םײב ךיוא יװ ׳עסאמ ןוא ןפורג ׳םידיחי ןופ ךיז ןטלאהראפ

 רקיעב ׳ןדײ ןופ ןעגנונײשרעד־דנאטשרעדיװ יד ןריטאטסנאק

 .םראפ רעװיסאפ רעײז ןיא

 װורפ א זיולב ךעלטנגײא טעברא עקיזאד יד זיא םורא ױזא

 ללכב טשינ טרידנעטערפ םאװ ׳קילברעביא ןשיראטסיה א ןופ

 טעברא רעזנוא ןופ זיולב ןטםנרע ןא ראם .ךעלפעשםיוא ץיז וצ

 ןופ ןלאירעטאמ־תודע־תײבג ןיא לגנאמ םעד רימ ןטכארטאב

 רימ .ןשינעעשעג עשיגארט יד ןופ היאר־ידע יד ׳ןקאילאפ

 זא ןעמוק ךאנ טעװ םע זא ׳גנונעפאה יד ןקירדםיוא ןלעװ



 656 קינלעימג סקנפ 6$$

 ײסאש ןפיוא טעברא רעד ײב לגנױ ןײז טימ יקסװארדנעמ ךלמ
 .טריפארגאמאפ רע ןוא ןכאל טסײה שטײד רעד

 ׳ןלאירעטאמ עלא יד טרא ןפיוא ןעלמאזוצפיונוצ גנוגנערטשנא

 ןא ןבעגסיורא ןוא ׳ןעמוקאב וצ ךעלגעמ ךאנ ןענעז סאװ

 ןראי־םוקמוא יד זיולב טעמדיװעג עיפארגאנאמ עכעלפעשסיוא
 א פא ךיז ןביג רימ םגה ׳הלהק רעקינלעימכ רעד ןדפ
 ךאנ טעװ טרפ רענעי רעדא רעד זא ׳ןופרעד טפאשנכער

 .טרעלקעגפיוא טשינ ןבײלב קיבײא ףיוא רעדא גנאל

 ןראיעטשרעיד .1
 ןטפניפ ןיא ,1939 רעבמעטפעס ןט־5 םעד קיטסניד ןיוש

 ־ראפ ןשטײד יד ןבאה ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכאנ גאט
 םיטילפ יד ןעװעג רשבמ ןבאה ןעמוקנא רעײז .קינלעימכ ןעמונ
 ןפאלעגנא ןענעז סאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנא ןופ
 ,רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה יד ןיא קינלעימכ ןײק גאט ןדעי

 טרעבארעד העש עדעי טעמכ טאה סאװ ׳אנוש ןופ קידנפיולטנא
 רעשידײ רעד ןופ לאצ יד ךיז טאה םורא יוזא .תומוקמ עײג
 ־סײא ןראפ טלײצעג טאה םאװ ׳קינלעימכ ןיא גנורעקלעפאב
 רעד ןופ 80%) רעניוװנײא 10275 המחלמ רעד ןופ ךורב
 .טרעסערגראפ קידנטײדאב דלאב ,(גנורעקלעפאב רענײמעגלא

 ןעמוקנײרא ןראפ טכאנ רעד ןיא ןענעז ׳טײז רעטיױוצ רעד ןופ

 ערעטנוזעג רקיעב ׳ןדײ רעקינלעימכ רעטנזיוט ןשטײד יד ןופ

 ןקאילאפ תונחמ טימ ןעמאזוצ ןפאלטנא ׳ןשטנעמ ערעגמי ץא
 .װאװל־עגװאר גנוטכיר רעד ןיא ׳חרזמ ץיק

 ־יליבאמעד ,רעקינלעימכ לים ןפארטעג ךיז ןבאה װאװל ןיא
 •סיטילפ ערעדנא ךיוא יװ ׳ײמרא רעשיליופ רעד ץם עטריז

 30—40 ןופ עפורג א) דנאלסור ןײק קעװא זיא ײז ןופ לײט א

 .(זאקװאק ןײק קעװא זיא ןאמ

 ןטימ טזאלעג ךיז ןבאה קינלעימכ ןופ ענעפאלטנא לײט א
 יװ — וװ ׳לםיױו טײז רענעי ףיוא םארטש־םיטילפ ןקידנזיורב

 ־פעה ןא טלעטש ײמרא עשיליופ יד — טרעכיזראפ טאה ןעמ

 ךיז טאה ןעמוקעג זיא׳מ ןיהוױ״, רעבא ׳דנאטשרעדיװ ןקיט

 .״טצעזאב ןיוש טרא סאד ןבאה ןשטײד יד זא ׳טלעטשעגסיורא

 ןיוש טאה ,לסײװ יד טריםראפ ןבאה ןשטײד יד יװ ׳םעדכאנ

 טאה םע ןוא טאהעג טשינ ןיז םוש ןײק ןפיול עקידרעטײװ םאד
 — קירוצ געװ רעד םיטילפ תונחמ יד ראפ ןביוהעגנא ךיז

 ןעמ ןענאװ ןופ — רעדלעװ ןוא ןגעװ־דלעפ עקיטײז רעביא

 .(1ןעמוקעג זיא

 זיא קינלעימכ ןײק ןשטײד יד ןופ ןעמוקנײרא ןכאנ ףכית

 רעקידרעטיױו רעד בילוצ ןברק רעשידײ רעטשרע רעד ןלאפעג

 — טאטש יד טזאלראפ טאה ײצילאפ עשיליופ יד ןעװ .הבים

 טריזינאגרא טאהעג ךיז טאה — אנוש ןופ זעמוקנא ןראפ

 דצמ •ןדײ ןופ גנוקילײטאב רעד טימ ץילימ עכעלרעגריב א

 ןעמונעג לײטנא ריא ןיא ןבאה גנורעקלעפאב רעשידײ רעד

 ןוא קאזאק ,ןײלק ׳שטיװאקשאמ ףלאװ ,גנילרעפש ףםױ השמ

 ןבאה טאטש ןיא קידנעמוקנײרא ׳ןלארטאפ עשטײד יד •ערעדנא

 טאה קנאט רעשישטײד א ;ןטנאיצילימ עשידײ יד טקרעמאב
 ־ילימ ןשידײ ןפיוא רעװעג־ןישאמ ןופ רעײפ א טנפעעג ךײלג

 םערא ןפיוא דנאב ןסיױו ןטימ טאה םאװ ׳שטיװאקשאמ טנאיצ
 ןםירעצ םיא ןוא ׳םאג רעװעשטניפ רעד ףיוא הרימש ןטלאהעג

 ־לעימכ יד ךיז ןבאה לאפ ןקיזאד םעד ךאנ .רעקיטש ףיוא שממ

 ןיא ןסאשעגנײרא ךיוא ןבאה ןשטײד יד .ןטלאהאב ןדײ רעקיג

 טקרעמאב ןענעז זיוה ןקיזאד ןראפ) עשוהי השמ ןופ דאס

 טעדראמרעד ןוא (ןטנאיצילימ עקידנרילארטאפ עשידײ ןראװעג

 .(2םילוגראמ הידידי

 טאה סאװ ׳רעטילימ שישטײד ליפ ןעמוקעגגא זיא טנװא ןיא

 .םמערא יד ףיוא ם׳דוד־ןגמ יד טימ אטעג ןיא — 1941
 .קגאלכ אלאי ,קיגנעשטולי ןשטוג ,ןאמײלק הנח :סמכער ןוס
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 םיצקש עשיטאטש •טאטש רעצנאג רעל ןיא טײרפשראפ דיז
 ־ראפ יד ןכוז ךײלג ןביוהעגגא ןשטײד יד טימ ןעמאזוצ ןבאה
 ןענעז טבאנ רעבלעז רעד ןיא .םינקסע־הליהק עקידהמחלמ
 רעװאקאר רעד :שרדמה־תיב ןסיורג ןיא ןראװעג ןטלאהראם

 .םעדײא ץיז טימ יבר רענישטנעכ רעד ,ץיטשפע רזעילא ׳ר בר

 לרעב ׳בר רעװאקאר םײב ןעניפעג קילעפוצ דיז טאה רעכלעװ

 רעד ׳רעגנוא לאױ ׳ליױו והילא לאומש ׳(יקצעבמארט) שמש
 לשרעה ׳ץיטשדלאג ןתנ םײח ׳יקםרוגאלאיב ליתבש להקה שאר
 רעד ךיוא יװ ןאמלים לבײל ׳שטיװאלפאט םהרבא ׳ץיטשדלאג
 .ןדײ 30 א דיעב ןעמאזוצ ׳ערעדנא ןוא עדיום חלג רעשיטאטש
 ךאנ ןוא חלג םעד ןעגנוװצעגפיוא ןבאה ןלאדנאװ עשטײד יד

 בוט״ עמעט רעד ףיוא עיםוקסיד א טאטש ןופ ןטסירק ערעדנא

 טײרפאב ןענעז עיסוקסיד רעד דאנ •״וחומ תא ץוצר םײוגבש
 ןעגנוװצעג ןעמ טאה ןדײ יד .ןטםירק יד ןוא חלג רעד ןראװעג
 ןשטײד יד ןבאה קיטײצכײלג .םיליהת ןגאז ןוא ןעגניז וצ
 ןדנוצעגרעטנוא םע ןוא שרדמה תיב םאד ןיזנעב טימ ןסאגאב
 :םינינב עקיטײז יד טימ ןעמאזוצ ׳גאטראפ רעגײז א 4

 תיב ןקידנענערב ןופ רעטצנעפ יד ךרוד קידנפיולסיורא
 ,(יקצעבמארט) שמש לרעב ןראװעג ןםאשרעד ןענעז שרדמה

 סאװ ׳להקה שאר םעד .לײװ והילא לאומש ןוא רעגנוא לאױ
 ־עטארוצסיורא ןעגנולעג זיא ׳ןראװעג טעדנוװראפ זיולב זיא
 ןעמוקעגמוא ןענעז עקירעביא יד ׳הפירש רעד ןופ ךיז ןעװ
 טנערבראפ ןענעז הרות ירפם רעקילדנעצ .ןעמאלפ ןיא

 .ןראװעג
 א ןפראװעגנײרא ןשטײד יד ןבאה טײצ רעבלעז רעד ןיא

 סנרבק םעד טעגרהעג ןוא תורבקה תיב םײב לזײה ןיא טאנארג

 .רעדניק 2 טימ בײװ

 יורפ יד ןראװעג ןסאשרעד ךיוא זיא טכאנ רעקיזאד רעד ןיא

 רעטצגעפ ןופ טקוקעגסיורא קילעפוצ טאה עכלעװ ׳קינלעדיר

 ץיק געװ ןפיוא טרישראמ טאה רעטילימ עשישטײד סאד תעב

 .(3קםוב

 דאװ עקיבלעז יד ךאנ ןעמ טאה ןשינעעשעג עקיזאד יד ךאנ

 טאה ריציפא רעשישטײד א ןוא ןדײ ליפ לוש ןיא ןפורעג
 ןשיװצ .טאטש ןיא גנונעדרא יד ןלעטשקירוצ ןגעװ טדערעג
 ׳דלאװגנאל םהרבא ןעניפעג ךיז טאה לוש ןיא עטלמאזראפ יד
 ־ישטײד רעד .״עטםעטלענדױ. סלא ןראװעג טרינימאנ זיא םאװ
 .טארנדױ םעד ןפאש וצ ןליופאב דײלג םיא טאה ריציפא רעש

 ־הליהק עקידהמחלמראפ יד וצ ןדנאװעג ךיז טאה דלאװגנאל
 ךיז ןבאה עלא טעמכ רעבא ׳טארנדױ םעד ןפאש ןלאז ײז טײל

 ןיא ןעמענלײטנא טלאװעג טשינ ךיוא ןבאה םע ;טגאזעגפא
 ןשטנעמ עטלײצעג זיולב .םינקסע עשיאײטראפ יד טארנדױ
 יוזא ןוא דלאװגנאל ןופ לעפאב ןפיוא ןםורעגפא דיז ןבאה

 רעד ןופ ןטקיטכעמלופאב ןופ טײהנזעװנא רעד ןיא זיא םורא
 ־נדוי רעד ןראװעג ןםאשעג ,ןאמ־.ם.ס א ׳טכאמ רעשישטײד
 רעד טארנדױ ןיא ןראױע^ ןפאשעג דיאג זיא סע .טאר

 דוד ןענאטשעג ןענעז סע ןכלעװ ןופ שארב ׳לײטפא־סטעברא
 ־גגאל טאה טײצ רעד טימ .גרעבצלאז םירפא ץא ןאםצלאז
 ־ילגטימ־טארנדױ ןופ לײט ןסיורג א ןוס גנאלראס ןפיוא דלאװ

 לאומש תבוטל טרינגיזער טעטימאק־םפליה ןופ דיוא יװ ׳רעד
 .(יטארנדױ ןופ םעזערפ ןראװעג זיא רעכלעװ ׳ןאמצלאז

 זיא טארנדױ םענעפאשעג־ײנ ןופ עבאגפיוא עטשרע יד

 רעשידײ רעד ןופ המישר א ןשטײד יד ןלעטשוצוצ ןעװעג

 .ןגעמראפ ךעלגעװאבמוא ריא ןוא גנורעקלעפאב

 פיורא ךיוא ןשטײד יד ןבאה טארנדױ ןופ ןפאש ןכאנ חכי׳י
 ־ירטנאק עטשרע יד גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ףיוא טגײלעג
 ־לעימכ יד עכלעװ ׳סעטאלז טנזיוט 150 ןופ םוכס ןיא ׳עיצוב
 .(5העש 48 ןופ ךשמ ןיא ןלאצאב טזומעג ןבאה ןדײ רעקינ

 ןעמוקעג ןענעז עיצובירטנאק עטשרע יד ןלאצנײא ןכאנ
 עמיױוצ יד) סעיצובירטנאק עקידרעטײװ ףיוא ןעגנורעדאפ
 ־טפיוה יד .(סעטאלז 100.000 ןפארטאב טאה עיצובירטנאק
 יד יױיא ןלאפעג רקיעב ןענעז םעיצובירטנאק יד ןופ טםאל

 .(6ןטכיש עמערא יד ןופ סעצײלפ

 ־ײזאב ןשטײד יד ןופ ןעמוקנײרא ןבאנ דלאב ןענעז ןדײ יד
 ־יזאפ עכעלטפאשלעזעג ערעקיטכיװ עלא ןופ ןראװעג טקיט
 םעד ןעמונראפ ןרעמאפ ןופ שטײד־סקלאפ א טאה יוזא .סעיצ
 ־אלאב ןתנ ר״ד ןופ טרא ןפיוא ראטקאד־טאטש סלא ןטםאפ
 ־נגעקא טוװרפעג ךיז טאה ראטקאד רעשידײ רעד .יקםװאנ
 ןראװעג זיא רע :ןפלאהעג טשינ םיא טאה סאד רעבא ׳ןלעטש
 הריד ןײז ;הםיפת רעקסוב ןיא טקישעגקעװא ןוא טריטםערא
 .רעטקאד רעדמערפ רעד ןעמונראפ טאה עיראטאראבאל ןוא

 גאט ןופ ןםקאװעג זיא ןצעזעג עשידײ־יטנא ןופ קורד רעד
 .טנװא רעגײזא 6 זיב סאג ןיא ןײג טגעמעג ןבאה ןדײ .גאט וצ

 ןטאקאלפ ןראװעג טפעלקעגסיוא ןענעז גאט ןםיװעג א ןיא
 ראפ רעקראפ ןרעדנוזאב א ןגעװ גנונעדראראפ רעד טימ

 ׳אםעג ןיא ןאמדײרפ לװלעװ ןוא עזוג לםױ :םטכער ןופ
 .יצאנ א ןום ןײגײכראפ ןבילןצ ׳פעק עטזױלבם׳נא טימ ,1942
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 שוריג ןראפ 1942 אטעג ןיא
 /(רעװעשטניפ) ךײרנרע לדוד ,ןײשנאז המלש ,יקםײגוב לדנעמ ׳לגנױ א םגרעבנײװ רתלא : סקניל וצ סשכער ןופ

 .שזאלא ריאמ לװלעװ ׳ןײטשפע יולה עשוהי־רזעילא ברה בר רעקינלעימכ רעד

 קראמ ןיא .ןקאלאפ ראפ — ןרעדנוזאב א ןוא ,(!>טביה ןוא ןדיי

 .ןײג טראטעג טשינ ללכב ןדײ ןבאה ןסאג־טפױה 2 יד ףיוא ןוא

 ןעמ טאה קראמ ןופ רעזײה עשידײ יד ןופ רעטצנעפ עלא

 טשינ ןלאז ןדײ יד ידכ ׳בראפ רעסײוז טימ ןרימשראפ טזומעג

 •קראמ ןפיוא דיז טוט סע סאװ ןעז

 ןעײרעביור ןוא םעיזיװער ןעמוקעגראפ ןענעז גאט ןדעי

 רעײז ךאנ געט עטשרע יד ןיא ןיוש .ןגעמראפ ןשידײ ןופ

 ןטפעשעג עשידײ ןסירעגפיוא ןשטײד יד ןבאה ןעמוקנײרא

 ־עגוצ ןבאה ןקאלאפ יד עכלעװ ׳תורוחם יד ןפראװעגםיורא ןוא

 .טביור

 עכעלרעפרעק יד טימ ןטעברא־םגנאװצ עכעלגעט־גאט יד
 ןראװעג ןענעז ןעגנורעדינרעד ןוא ןעגנוקינײפ עשילעז ןוא
 ןלאפעג זיא גנאװצ־םטעברא רעד .רערעװש ץלא לאמ א סאװ

 ןבאה עכעלגעמראפ יד ;טײקמערא רעד ףיוא טםאל וצ רקיעב

 ־םגנאװצ עטשרע יד .טםאל רעקיזאד רעד ןום טםיוקעגםיוא דיז
 רעד ןופ ןײנב ןטקידגעראפ טשינ םײב ןעװעג ןענעז ןטעברא

 רעד ראפ ךאנ ןעיוב ןביוהעגנא טאה ןעמ עכלעװ,לוש־םקלאס
 רעד ןבענ זיוה סרעלדנעהנײלק חםם ןום טיױו טשינ) המחלמ

 ןוא ןרישדאמ טזומעג ןעמ טאה טעברא רעד ךאג .(עקײלאק
 •ןעגגיז

 קהוב ןײק ןראץזעג טריסעגקעװא ןענעז ךעלגעט־גאט

 ,ןטעברא עטםרעװש ןוא עטסקיצומש יד וצ ןדײ רעטרעדנוה

 תופרח עכעלרעדיוש ןײטשוצסיוא טאהעג ןבאה ײז עכלעװ ײב

 .תושיגג ןוא

 טנװא ןטעפש ןזיב ןגראמ ןעירפ ןופ ןדײ ןבאה רעטניװ ןיא

 ןאטעג ןוא ןעײנש עכיוה־רעטעמ יד ןופ ןסאג יד טקינײרעג

 רענײטש ןקאה טזומעג ײז ןבאה רעמוז .ןטעברא עטסרעװש יד

 ןבורג־ןײטש יד ןיא רענײטש ןבארג ךיוא יװ ןעײםאש יד ףיוא

 ןפאשעג ךיוא ךיז ןבאה םע .םעקנאלב יד ײב ןוא װאראשטאק
 ןוא עזנעלדאפןיא— טאטש רעד רעםיוא ןרעגאל־ראפםיורא
 םײב טעבראעג ןבאה (!ןא ראי 14 ןופ) רענעמ וװ ׳עקװױנשיװ
 ןעמ טאה טלאצעג ;ןטעברא־עיצאראילעמ ןוא רענײטש ןקאה

 ןבאה ןעיורפ .ךאװ א .לז 20 טעברא רעד ראפ לכה־ךסב

 ־טנגױ 4סס ןבאה עזנעלדאפ ןיא •ףראט ןבארג ײב טעבראעג
 ןזיב קידנעײטש ׳ןעגנוגנידאב עכעלקערש ןיא טעבראעג עכעל

 .רעםאװ ןיא רעפרעק ןבלאה

 טארנדױ רעד טאה טכאמ רעד ןופ גנונעדראראפ רעד טייול

 .עיפולם ןײק טעברא רערעװש וצ ןשטנעמ ןלעטשוצ טזומעג

 ץנעװרעטניא רעמאזקריװ רעד קנאד א ןעגעז ׳תמא ןא סאװ
 ןעװעג זיא סאװ ׳קאנרעטסאפ קעינאמ ,טילפ רעשזדאל ןופ
 רעשישטײד רעד ןוא טארנדױ ןשיװצ ןאמ־םגנודניבראפ רעד

 ,עיפולם ןום ןעמוקעגקירוצ רעקינלעימכ לײט א ׳טכאמ
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 ןיא) םורא טײצ א ןיא רעבא ׳עטקינײפראפ ןוא עטרעטאמראפ
 ־ערג א דאנ טרעדאפעג ןשטײד יד ןבאה (1940 טםלעה רעד
 ײב ׳קםאלדאפ־אלאיב ןײק טעברא רעד וצ ןשטנעמ לאצ ערעס
 טארנדױ רעד .ןפמוז ןענעקירט וצ ׳ץענערג רעשיסור רעײנ רעד
 רעשידײ רענעפאשעג ןשיװצניא רעד ןופ ףליה רעד טימ טאה

 ־כאנ דיז טימאב ׳שארב קאנרעטםאפ קעינאמ טימ ׳ײצילאפ

 סאװ ׳טנגױ יד רעבא ׳טכאמ רעד ןופ גנאלראפ םעד ןעמוקוצ

 טאה קםאלדאפ־אלאיב ןײק ןעגנורעדאפסיורא ןעמוקאב טאה
 םעד ןריפםיוא טלאװעג טשינ ןוא טלעטשעגנגעקא דיז
 עלאטורב ןוא עקיטראפאז יד ןפורעגםיורא טאה םאד .(7לעפאב

 ןענעז ץלעיק ןופ .טכאמ רעשישטײד רעד דצמ ץנעװרעטניא

 דלאװגב ןבאה עכלעװ ׳טגיה טימ טײל־.ם.ם ןעמוקעגפארא
 ־סיולק־טאטש ןופ ץאלפ ןפיוא עכעלטנגױ יד טלמאזעגפיונוצ

 יד ןענעז ײצילאפ רעשידײ רעד ןופ ףליה רעד טימ .רעט

 וװ ׳קםאלדאפ־אלאיב ןײק ןראװעג טקישעגקעװא עטלמאזראפ

 סעװאר ןבארג :ןטעברא־עיצאראילעמ ײב טעבראעג ןבאה ײז

 ערעװש ןיא ןכײט ןרילוגער ךיוא יװ ןפמוז ןענעקירט ןוא
 טכוזאב ןבאה םורא טײצ א ןוא .ןעגנוגנידאב־טיונ ןוא־רעגגוה
 ־םאפ קעינאמ ןוא ינבאװדעי החמש ׳אלאיב ןיא רעגאל םעד

 ןופ טכיראב א טארנדױ םעד ןבעגעגפא ןבאה םאװ ׳קאגרעט

 ןעמונעגרעטנוא זיא סע :רעגאל ןיא בצמ ןכעלרעדיוש םעד

 :טלעג ליפ טסאקעגפא טאה םאװ ׳ץנעװרעטניא ןא ןראװעג

 עשיטםירעלטיה יד ןיא טרעדנאװעג ןבאה םעמום ערעװש
 .םיצפח עלופטרעװ ןוא רעדײלק עטםרעײט יד ךיוא יװ ןשאט

 בור רעד זיא ץנעװרעטניא רעקיזאד רעד ןופ טאטלוזער ןיא

 עלא רעבא ןענעז קידנעמוקקירוצ .ןראװעג טײרפאב םיריםא
 :ערעדנא טקעטשעגנא ךאג ןוא סופיט ףיוא ןראװעג קנארק

 .(8ןבראטשעג סופיט ןופ ןענעז ליפ

 עצנאג .טרעגרעראפ רעײז ךיז טאה עגאל עשימאנאקע יד

 ליפ .ןעגנולײטוצ ןײק ללכב ןעמוקאב טשיג ןדײ ןבאה םישדח
 עצנאג ןוא טזאלעגסיוא טושפ דיז ןבאה תוםנרפ עשידײ

 טארנדױ רעד םגה .רעגנוה ןופ ןעגנאגעגםיוא ןענעז תוחפשמ
 ־עדראראפ יד ןוא ןלעפאב יד טריפעגםיוא ךעלטקניפ טאה

 עטרעדאפעג עלא ײז קידנעלעטשוצ ׳ןשטײד יד ןופ ןעגגונ
 םאד טאה ״װ״אא ׳װ״אא תואקשמ ׳ײט ׳אאקאק סמוטנאװק

 ןעגנואיצאב עכעלגעט־גאט יד ףיוא העפשה עגײלק א טאהעג

 םאד .גנורעקלעפאב רעשידײ רעד וצ טכאמ רעשטײד רעד ןופ

 ׳קידמוצמצב יוזא ןעװעג זיא ןטראק יד ןופ טיורב עטלײטעגוצ
 ןלאמ ןוא רעפרעד יד ןופ ןראק ןעלגומש טזומעג ןבאה ןדײ זא
 ׳ןפוא ןטםוױטימירפ ןפיוא ןקאב ךיוא יװ לעמ ףיוא ןײלא םע

 ןא םאװ ןבאה ןדײ .ףארטש־טיוט טארדעג טאה םע םאװראפ
 טשינ רעבא ׳טאטש יד ןזאלראפ לעיציפא טגאקעג טשינ תמא
 ־עדראראפ יד .ןבעל םאד טלעטשעגנײא ךיז ײז ןבאה לעיציפא

 ןופ טדנוק טקירטםיד רעמאדאר ןופ רענרעוװג ןופ ןעגנוג
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 טײצ וצ טײצ ןופ .אטעג םאד ןזאלראפ ןקיליױוטײצ וליפא
 ןוא טניה טימ טײל־.ס.ם ןײרא טאטש ןיא ןעמוקעג ןענענ

 יד ףיוא ןעװעג־רבוע ןבאה סאװ ,ןדײ יד ףיוא טרעיולעג

 לסיב א טימ ןפארטעג טאה ןעמ סאװ ׳דײ רעדעי :״ןצעזעג״
 .ןראװעג ןסאשרעד ףכית זיא טאטש רעד רעטניה טנאיװארפ
 ־יניױו ןענעז םאװ ׳רעדגיק עשידײ ןענעז ןעגנוגנידאב יד ןיא
 וצ רעפרעד יד ןיא ןראװעג טקישעג ׳טארדאב ןעװעג רעק
 ןשטײד יד ןבאה טײצ רעד טימ .ןעלטימםנבעל ןגראזראפ

 ײב ןגארט ןפארטעג טאה ןעמ עכלעװ ׳רעדניק ךיוא ןסאשעג
 ױירב ןבענ ןראװעג ןסאשרעד זיא לשמל יוזא .זײפש דיז
 טאהעג טאה סאװ ׳קילעז ׳לגנײ קירעי־14 םשזאצנאמ רעױיל

 .(9לעמ לסיב א דיז ײב

 ןעמוקנא ןטימ ןראװעג טפראשראפ רעמ דאנ זיא טיונ יד
 ןופ םיטילפ ןםאמ — טלקמ םוקמ א ןיא יװ — קינלעימכ ןײק
 ןענעז סע .ץענערג רעשטייד רעד ייב טעטש עטריאוקאווע ליפ
 ךיוא יװ ןדײ רענװאלג ןוא רעקצאלפ רעטניװ ןיא זעמוקעגנא
 ןעמונעגפיוא ךיוא טאה קינלעימכ עשידײ סאד .שזדאל ןופ ןדײ
 םיטילפ רעקצאלפ יד .םיטילפ רעמאדאר עטגאיעגםיורא יד
 ןוא שזאגאב םוש ןײק ןא 1941 ץרעמ ןיא ןעמוקעגנא ןענעז
 ־סגנאגכרוד ןרעװש םעד םדוק ןײגכרוד ןכאנ •ןבעל םוצ ןעלטימ
 ־לעפאב עשידײ יד ךיז טאה םורא יוזא •אװאדלאשזד רעגאל

 עלעיציפא יד יװ ׳רעמ דס א טרעסערגראפ טאטש ןיא גנורעק
 ׳טארנדױ רעד ןבעגעגנא ותעשב טאה םע עכלעװ ׳ןרעפיצ
 יד ןיא ןרענעלקראפ וצ טריסערעטניאראפ ןעװעג זיא םאװ
 יד טיול .קינלעימכ ןיא ןדײ לאצ יד טכאמ רעד ןופ ןגיוא

 טסוגיוא ןיא קינלעימכ ןיא ןעװעג ןענעז ןרעפיצ עקיזאד
 1941 יאמ ןיא :םיטילפ 1150 רעטנורעד ׳ןדײ 6950 — 1940

 ןופ רקיעב ׳םילוג ןוא םיטילפ 2350 רעטנורעד ,7850 —
 רעטנורעד ׳תושפנ 8292 — 1941 רעבמעטפעם ןיא ׳קצאלפ

 .תושפנ 8954 — 1942 ינױ ןיא ׳םיטילפ 2176

 ־םרעניוװנײא עײנ ןעמוקעגוצ ןענעז תוריד עשידײ עלא ןיא
 רםוחבו םורעב קיגלעימכ ןײק ןעמוקעג ןענעז סאװ ׳םיטילפ
 ןדאװעג ןעמונעגפיוא ײז ןענעז ףיורעד טקוקעג טשיג .לכ
 ־רעדורב א ףיוא ןוא םעראװ רעײז ןדײ רעקינלעימכ יד ךרוד
 ץאלפ א ראנ טשינ ןפאש ײז ראפ טזומעג טאה ןעמ .ןפוא ןכעל
 זיא גנורענרעד ךיוא טרעײנ ׳ןגײלוצקעװא פאק םעד וװ
 ןעװעג זיא לעיציפא .ףליה עשיניצידעמ ךיוא יװ גנודיילק
 א ןריפוצכרוד ןאמטפיוהױירק רעקםוב ןכרוד ןטאבראפ
 טשינ .םילוג רעקצאלפ יד ראפ םישובלמ ןופ עיצקא־גנולמאז
 רעד טיול — רענעפאשעג רעד ךיז טאה ףיורעד טקוקעג

 ןאמצלאז לאומש ןקםע ןשיטסינויצ ןופ וױטאיציניא
 ׳שארב ןײטשנעוועל השמ טימ ׳טעטימאק־םפליה רעשידיי
 זופ בצמ ןרעװש םעד ןרעדניל וצ תוחוכ עלא טימ טימאב
 ־ימאק םעד ײב ןראװעג ןפאשעג זיא סע .עקיטפרעדאב־טיונ
 ראפ ןםע ןראװעג טלײטראפ זיא סע וװ ׳ךוק עלאיצאם א טעט
 דעד ןעוועג זיא ךיק רעד ןום הםנכה־טפיוה יד .עקירעגנוה יד
 דעלגעט ןענעז סע .דײ ןכעלגעמראם ןדעי ןופ לאצפא־שדוח
 ףליה עקיזאד יד רעבא .ןגאטימ 1200 ןראװעג ןבעגעגםיורא
 .ןשינעםרעדאב עםיורג יד ןופ םי ןיא ןפארט א יוו ןעוועג זיא

 ־םפליה ןיא טרא ןא טאהעג וצרעד ךאג ןבאה ןרעיודאב םוצ
 ןעמוקעגראפ ןעגעז סע ׳ןטקודארפ טימ ןכיורבםימ טעטימאק



 וענעדאלזנא םייב גנונעדרא טלאה ,קעראמ קיגלעשטאנ ןטימ רעשעלרעײפ רעקינלעימכ יד
 .קצאלפ ןופ םיטילפ יד
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 רעד טרינאיםימעד טאה מעד טימ גנאהנעמאזוצ זיא •תובנג

 זיא טרא ןײז ףיוא ;דלאװגנאל םהרבא טארגדױ ןופ םעזערפ

 *צלאז לאומש ןקםע רעשיטסינױצ רעד ןראװעג טרינימאנ

 טאה םאװ ,טארנדױ ןופ םעזערפ רעײנ רעד רעבא .(יףאמ

 ־גוזאב) םעיצקנופ עגײז שפנ תוריםמ םיורג טימ טריפעגםיוא

 הבוטל טכאמ רעד ײב ןעגנואימאב טכאמעג רע טאה םרעד

 לײװ ׳ןשטײד יד ײב ןעװעג ןח אשונ טשינ טאה ׳(םיריםא יד

 ־ראפ םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא רע זיא טכאג עסיװעג א

 (1942 ינױ) גנורעקלעפאב רעשידײ רעד יבגל סרוק ןטפראש

 ןוא ןטנעגא־אפאטםעג רעמאדאר יד ךרוד ןראװעג טריטסערא

 דעד ךיוא .ןראװעג ןסאשרעד ןעגנוקינײפ עקידארומ ךאנ

 טאה ץיװאטאק ןופ קינלאראק ןאעל סעזערפ־טארנדױ רעטירד

 .לרוג ןבלעז םעד טלײטעג

 טימ םכםה ןיא — 1941 לירפא ןיא ןפאש ןופ טאטלוזער ןיא

 זײרק רעקםוב ןופ ןאמטפיוהזײרק ןופ גנונעדראראפ רעד

 טזומעג ןדײ יד ןבאה .קינלעימכ ןיא אטעג סאד— רעפאש

 יד ןיא ןצעזאב ךיז ןוא טאטש ןופ רעטנעצ םעד ןזאלראפ

 ;ןבילבעג ןענעז אטעג םעד ץוחמ .ךעלסעגרעטניה עלאמש

 רעד ןוא סאג־האמוט יד ,קראמ רעסיורג רעד ,םאג רעצלעק יד

 יד ןראװעג זיא אטעג ןופ סאג עלארטנעצ יד .געװ רעקסוב

 ןײק ךיז טאה אטעג ןופ ןפאש ןכאנ .םאג עקסראנדעב עלאמש

 טימ ״געװ רעװעלדיש ןפיוא ןזײװ רעמ טראטעג טשינ דײ

 רעד .ןײרא טאטש ןיא ןעגנאגעג קידגעטש זיא ןעמ ןכלעװ

 ןצונאב טגעמעג ךיז טאה דײ רעד ןכלעװ טימ ׳געװ רעקיצנײא

 ־רעבירא ןאד ךיז טאה טארנדױ רעד .עצירעמ יד ןעװעג זיא

 זרעקםוב השמ ןופ זיוה ןיא זיוה סדלאװגנאל ןופ ןגארטעג

 רעד תעב ,טארטםיגאמ ןופ ןײנב ןיא ןײרא רע זיא רעטעפש

 .(״זיוה ם־אאװגנאל ןיא ןגארטעגרעביא ךיז טאה טארטםיגאמ

 ןײא ןיא יא ,םיורג יוזא ןראװעג טפאשגנע יד זיא אטעג ןיא

 םעד ץארט .סעילימאפ 3 טניוװעג ןבאה ךוק א טימ לביטש

 ־ברקמ רעטיױו גנורעקלעפאב עשידײ רעקינלעימכ יד טאה

 •א ׳ןפארטעג טאה טפא ץנאג .םיטילפ ןוא םילוג יד ןעװעג

 ןטערטעגפא טאה דניק א סנײז רעדא בוטש ןופ תיבה־לעב רעד

 רעד ףיוא ךיז טגײלעג ןײלא ןוא םענעבירטראפ םעד טעב ןײז

 .(12דרע

 טםנ־ר רעראטינאס ןוא לאטיפש אטעג ןיא ענעפאשעג סאד

 יד .עקנארק־םופיט יד ראפ טמיטשאב לכ םדוק ןעװעג זיא

 יװ ,1941 יאמ ןיא ןכארבעגםיוא זיא סאװ ,עימעדיפע־םופיט

 סאד זא םיורג יוזא ןעװעג רעבא ןענעז עירעטניזעד יד ךיוא

 עלא ןעמענוצפיוא טײקכעלגעמ יד טאהעג טשינ טאה לאטיפש

 ןופ תונברק 4—5 ןבראטשעג ךעלגעט ןענעז םע .(1־־עקנארק

 .(14הפיגמ־םופיט רעד

 ןדײ רעקינלעימכ יד טווורפעג ןבאה תויהוכ עטצעל יד טימ

 םוש ןא לאמטפא ,ןבעל ןראפ ךיז ןעלגנאר רעײז ץיז ךישממ

 דיז טאה ןעמ .גנורעדנע טשיג אראפ םאװ ףיוא ןטכיזםיוא

 זיפ דלי׳ד רעד טימ רקיעב ,ןעלטימ ענעדישראפ טימ טימאב

 אטעג ןופ רעשרעהנײלא ןשיטקאפ םעד ףיוא ןקריװ וצ דחוש

 ריא ײב ןכײרגרעד וצ ידכב ,עירעמראדנאשז עשטײד יד -

 תוריזג ערעװש יד ןריפםיוא ןיא גנורעטכײלראפ עםיװעג א
 .(יףעגנונעדראראפ ןוא

 ןופ גנורידיװקיל יד ןוא ״סעיצקא״־גנוטכינראפ .2
 אטעג

 קינלעימכ ןײק ןעגנאגרעד ןענעז 1942 םישדח־רעמוז יד ןיא

 ןוא ״םעיצקא״ ,עילאװכ־גנוטכינראפ רעד ןגעװ תועידי

 עקיזאד יד .װ.א.א ׳ץלעיק ׳םאדאר ,עשראװ ןיא ״םישוריג״

 ןבאה םאװ ,ןטסירק ןופ טמאטשעג ןבאה סעיצאמראפניא

 טאה טייצ עגנאל א •ןעלטימ־סנבעל עשראװ ןייק טלגומשעג

 סאװ םאד זא ,עיזוליא ןיא טבעלעג גנורעקלעפאב עקיטרא יד

 ןרזחרעביא ךיוא טשינ ךיז טעװ טעטש ענעי ןיא ןעשעג זיא׳ס

 רעצגאג רעד טימ טאה טארדנאל רעקסוב רעד .קינלעימכ ןיא

 רעטעברא ןענעז ןדײ רעקינלעימכ יד זא טרעכיזראפ עידיפרעפ

 םוש ןײק טשינ ײז טארד סע ןוא ׳ןדײ עוױטקודיארפ ןוא

 ןא טרא ןפיוא ןראװעג טכאמעג זיא ןגעװטסעדנופ .סטכעלש

 רעד טימ זא ,קידנביולג ׳ןפאש ןריזינאגרא וצ וװרפ רעטסנרע

 לײט א תוחפה לכל ןעגנולעג טעװ ןטאטשראװ־ךאפ ןופ ףליה

 ךיז טאה וװרפ רעקיזאד רעד •טרא ןפיוא ןבײלבראפ וצ ןדײ

 א ןפאשעג טאה טארנדוי רעד םגה ,ןבעגעגנייא טשינ רעבא

 .ןפאש יד ןריזינאגרא וצ טעטימאק ןלעיצעפס

 ־יעבאטקא 1 םעד ,קיטשרענאד) ג״שת תוכום דעומה לוח

 ןשטנעמ עגנײ עלא זא ,גנונעדראראפ יד סיורא זיא (1942

 ראפ ץאלפ־קראמ ןיא ןלעטשוצ ךיז ןפראד ראי 25 זיב 12 ןופ

 רעײז ןקיטעטשאב טעװ עכלעװ ,עיםימאק רעשישטײד א

 ־ורב א, ףיוא ןענעז גאט ןטמיטשאב ןיא .טײקיאעפ־םטעבהא

 ־ילאװק פעלק ןופ טנעמאינאפמאקא ןא רעטנוא ןוא ןפוא ןלאט

 ןיא טעברא־םגנאװצ וצ עכעלטנגױ 1200 ןראװעג טריציפ

 ־טםעפ ןכאנ ךײלג .אקסישזראקם ןיא קירבאפ־עיצינומא רעד

 ־קעװא ײז ןענעז טעברא רעד וצ טײקיאעפ רעײז ןלעטש

 ןעמונעגוצ ןעגעז םורא יוזא .רעגאל ןיא ןראװעג טריפעג

 ןיא .ןרעטלע ערעײז ןופ רעדניק ןעיורפ ןופ רענעמ ןראװעג

 ־כיוא עשידײ 2 טלײטעגםיוא ךיז ןבאה עיצקא רעקיזאד רעד

 ליפ ןבאה םאוו ,ערדעיב עיש ןוא קאטסאפ והיעשי ,ןפרווו

 סאװ ,יד ןופ ליפ .ןשטייד יד יװ ןדײ יד ןגאלשעג רעלאטורב

 וצ טאה רעגאל רעד) ,קםישזראקם ןײק טריפעגםיורא טאה ןעמ

 ןפיוא ןענעז ,(ןעיורפ ןוא רענעמ 750 א טלײצעג טײצ רענעי

 ןבאה ליפ .ןסאשעגכאנ ײז ןבאה ןשטײד יד ןוא ןפאלטנא געװ

 קידנפיוקםיוא ,עיםימאק רעד וצ טלעטשעגוצ טשינ דלאב ךיז

 ־ראדנאשז רעד ןופ רעבא .עיצקעטארפ ןוא טלעג טימ ךיז

 ־לײװרעד יד דארג זא ,םיזמר ןעמוקעג ןענעז ןײלא. עירעמ

 ןגעקאד ,םוקמוא ףיוא טפשמראפ ןענעז ןדײ ענעבילבראפ

 ןבײלב וצ ןםנאש קסישזראקם ןײק עטריפעגםיורא יד ןבאה

 וצ ןשטנעמ ךם א ןגיוװאב טאה זאנגארפ עקיזאד יד .ןבעל

 ־ראקם ןיא דחוש ראפ ךיז ןעמוקאבוצנײרא ידכ ןעלטימ ןבוז

 עגנײ 40 .רעגאל רעדנא ןא ןיא רעדא רעגאל רעקםישז

 דעד ןיא ץלעיק ץיק ןראװעג טקישעגםיורא ןענעז רענעמ

 רעשילױפ רענעזעװעג רעד ןיא) ״גאםאה״ קירבאפ־עיצינומא
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 רעד ךאנ ןעװעג ןיוש זיא םע .(״טאגארג״ קירבאפ־עיצינומא

 זיולב טראד זיא ןבילבעג ,אטעג רעצלעק ןופ ״גנולדיזםיוא״

 ןיא ןראװעג טרירטנעצנאק זיא םאװ ,טגגױ לאצ עניילק א

 •חעגאל עכעלטע

 ןו־׳ ןכייצ ןרעטנוא ןעגאטשעג ןענעז תוכום געט עטײװצ יד

 ׳דרות תחמש זא יוזא ,״עיצקא״ ךיז רעקידנרעטנענרעד רעד

 ,ןלוש יד .באב העשת ןתמא ןא ןיא ןראװעג טלדנאװראפ זיא

 טלופראפ ןעװעג ןעגעז םינײנמ ןוא ךעלביטש ,םישרדמ יתב

 ,לעפאב א ןעמוקאב טאה ײצילאפ עשידײ יד .םיללפתמ טימ

 .(16טאטש רעד רעםיוא ײרפ ןגעװאב טשינ רעמ ךיז ראט יז זא

 טגנערבעג טאה ןעמ ןעװ 1942 רעבאטקא ןט־3 םעד תבש

 ןוא דעלטעטש ענײלק עקימורא יד ןופ ןדײ יד קינלעימכ ןײק

 ,1000 םורא װאלדיש ןופ ,ןדײ 270 אינגורד ןופ) רעפרעד

 ראפ ןראװעג ןיא (עצינכעשרעיפ ןוא ץיװאקרטאיפ ןופ רעטיױו

 עדאיל א ןעמוקראפ טעװ ״גנולדיזםיוא״ יד זא ,ראלק ןעמעלא

 .גאט

 ןדײ לאצ יד טאה תודע עטקיביולגאב רעביא ןביג םע יװ

 11.000 ןפארטאב ״גנולדיזםיוא״ רעד ברע קיגלעימכ ןיא

 .(םילוג ןוא םיטילפ ללוכ)

 ןיא למוט א ןראװעג זיא געט־״עיצקא״־ראפ עטצעל יד ןיא

 ךיז ןענעז רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ יד ־טאטש

 טאה םע םאװ ׳ץלא סנשארג ראפ ןפיוקוצפא ידכ ןפאלעגפיונוצ

 טצעל רעײז טפיוקראפ ךיז ןופ ןבאה ןדײ .טזאלעג ראנ ךיז

 םאװטע הדוקפ םױב ךיז ײב ןבאה וצ ידכ סטוג ןוא באה לסיב

 אטעג ןופ ןפיולטנא וצ ןביוהעגגא ןבאה ןשטנעמ .טלעג ןמוזמ

 יװ אפוג טאטש ןיא ןטםירק עטנאקאב ײב ךיז ןטלאהאב וצ ידכ

 ־טעטש ערעדנא ןיא ןפאלעג זיא לײט א .רעפרעד יד ןיא ךיוא

 יד ןיא ךיוא יװ .װ.א.א ץינפאטס ,װעשאטס ,װאקאר יװ ,ךעל

 ןשינעטלעהאב טײרגעגוצ ןעמ טאה רעבא רקיעב .רעדלעװ

 ־רעביא ןעגנולעג זיא ןאמ 150 ןופ עפורג א .סרעקנוב ןוא

 עיצאטס־ןאב רעקינלעימכ רעד ןופ קינלאשטאנ םעד ןפיוקוצ

 םאװ ןענאגאװ עכעלטע טימ גוצ ןלעיצעפס א ןעמוקאב וצ ןוא

 .(17װאקאר ןײק טריפעגרעבירא טכאנײב יד טאה

 ■טכאנײב תוכום ךאנ גאט ןטשרע םעד ,רעבאטקא ןט־5 םעד

 דעד ךרוד טלגנירעגמורא ןראוועג אטעג רעקינלעימכ םאד זיא

 קסוב ׳ץלעיק ,םאדאר ןופ טײל־.ס.ם ךיוא יװ עירעמראדנאשז

 רעניארקוא ןופ ףליה רעד טימ טנגעגמוא רעצנאג רעד ןופ ןוא

 ןבאה גאט ןקיזאד םעד ,רעשעלרעײפ ןוא ײצילאם רעשיליופ

 ס^גראמוצ ףיוא זא ,םאג ןיא ןעגנוכאמטנאקאב ןזיװאב ךיז

 ף א ןעװאי גנורעקלעפאב עשידײ עצנאג יד ךיז זומ גאטראפ

 ך ־יז טעװ׳ם רעװ ןוא ,״גנולדיזםיוא״ רעד וצ עציװאגראט רעד

 .טרא ןםיוא ןרעװ ןםאשרעד טעװ ןלעטשנגעקטנא

 5 ,(1942 רעבאטקא ןט־6) ג״שת ירשת ה״כ ,קיטםניד

 א סאטש ןקע עלא ןופ טרעהעג ךיז טאה ירפרעדניא רעגײזא

 ײצילאם עשידײ יד זיא קיטײצכײלג ןוא ײרעםיש עקידלאװג

 ןוא בוטש וצ בוטש ןופ רעדליפעג ןוא שיורעג טימ ןםאלעג

 ןעניפעג ךיז ןלאז םיורג זיב ןײלק ןופ ןדײ עלא זא טנדראראפ

 ,(אקםיװאגראט) ץאלפ־תומהב םעד ףיוא ירפ רעגײזא 8 זיב

 יד טימ טײל־.ם.ס יד .לדלעװ םײב געװ רעװעלדיש םעד ףיוא

 ןוא יקסװאקבאס עיש ןוא קאטסאפ היעש ןטנעדיפנאק עשידײ

 ןוא םאג ןפיוא תוחפשמ עצנאג ןבירטעגםיורא ןבאה ערעדנא

 ןעמ ןעמעװ זא ,טארדעג ןבאה ײז .ךעלקערש ײברעד ןגאלשעג

 ־עגגא םעד רעםיוא העש רעטמיטשאב רעד ךאנ ןפערט טעװ

 דעטעראפ רעד .ןרעװ ןםאשרעד טרא ןפיוא טעװ טרא םענעזיװ

 ןע״יפעגםיוא ןוא טניה ןײז טימ ןעגנאגעגמורא זיא קאטסאפ

 ־רעביא טנעה ענעגײא ענײז טימ טאה רע .ןדײ ענעטלאהאב

 ןרעטלע ענעגײא ענײז םיחצור יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעג

 ר>ד ןביוהעגנא ךיז טאה ןעגנוגנידאב יד ןיא .רעטסיװשעג ןוא

 תוחפשמ עצנאג .עציװאגראט רעד וצ שראמ רעקירעיורט

 ,קעזקור ןוא ךעלקעז ענײלק טימ ןעמאזוצ ןעגנאגעג ןענעז

 ןעגנאגעג ןענעז ןדײ ערעטלע ליפ .םטוג ןוא באה ןטצעל ןטימ

 .ןיליפת ןוא םיתילט ,ןעלטיק עםיױו ןאטעגנא

 ,ןעיורפ ןוא ןדײ ערעטלע ןעניפעג ךיוא רעבא ךיז ןבאה םע

 ןבאה ײז ,ןעמײה ערעײז ןזאלראפ טלאװעג טשינ ןבאה עכלעװ

 יװ ,בוטש ןיא ךיז ײב ןרעװ וצ ןםאשעג רעכיג ןשטניװעג ךיז

 רעדײנש רעטנאקאב רעד ,סעילוגראמ לאומש והיעשי לשמל

 .א.א עצאר יורפ עטלא יד ,יורפ רעד טימ סולאד דוד

 יד ;ײרעסיש א ןביוהעגנא ךיז טאה רעגײזא 8 ךעלטקניפ

 ׳עטלא) רעביטש יד ןיא ןפארטעג טאה ןעמ ןעמעװ עלא

 .ןראװעג ןםאשרעד טרא ןפיוא ןענעז (.װ.א.א עקנארק

 ןעמלעה ןיא טײל־.ם.ס טזײרקעג רדםכ ןבאה טאטש ןיא

 עשיטאמאטיוא עצרוק ןוא ןטאנארג־טנאה טימ טנפאװאב

 •ןםקיב

 ןשטנעמ עטלמאזראפ יד ןענעז עציװאגראט רעד ףיוא

 ןטכידעג א טימ טלגנירעגמורא ןראװעג ןדײ 8500 א ךרעב

 ־רעײפ ךיוא יװ -ײצילאפ רעװאטאנארג רעד ןופ רעילאפש

 םעד ךרוד ןאמ 5 וצ ןעײר ןיא טלעטשעגסיוא ןוא רעשעל

 טנאדנעמאק־אפוש ץלעיק ןופ טסידאם ןוא רעדרעמ־סיורג

 ־לעפאב רעשידײ רעד ןופ חצור םעד (06^1•) ,רעײג ןאמטפוה

 טעד ןוא ,טפאשדאװעיאװ רעצלעיק רעצנאג רעד ןיא גנורעק

 טקירטםיד רעמאדאר ןיא גנוטכינראפ־ןדײ רעד ןופ ראטוקעזקע

 ,דלאג ןבעגוצפא ןליופאב טאה רעײג ןאמטפיוה רעד .דליש

 ט־׳מ ןעגנאגעגמורא ןענעז םיחצור יד .רעבליז ןוא טלעג

 ־פארא ןבאה ײז .םיצפח עלופטרעװ יד טלמאזעג ןוא םרעביוק

 ־רעיוא ךיוא יװ ךעלגניר־ןישודיק ערעײז ןעיורפ יד ןופ ןםירעג

 זיב ןראװעג טרידיװער ןענעז ןעיורפ ליפ .ךעלגניר

 דלאג ןײק טײנעגנײא טשינ ןבאה ײז יצ ןעז וצ ידכ ,בײל םוצ

 טליפעגנא ךיג םרעביוק יד ךיז ןבאה םורא יוזא .טלעג רעדא

 .טלעג ןוא גניריצ שידײ טימ

 ־נוװצעג ןעװעג ןענעז עציװאגראט רעד ףיוא עטלמאזראפ יד

 ןא ײב ןעקנירט ןוא ןםע ןא גאט ןצנאג א ןײטש וצ ןעג

 .ץיה־רעבאטקא ןרפ געט עטשרע יד ןיא רעכעלנײװעגרעםיוא

 ־גײרא רעניאארקוא ןוא זשטײד יד ןבאה טײצ וצ טײצ ןופ

 .עםאמ טײקליטש רעטיוט א ןיא קידנעײטש רעד ןיא ןםאשעג

 עטיוט 70 רעביא .ןברק רעשירפ א ןלאפעג זיא לאמ עלא

 עכלעװ ׳רעדניק ענײלק רעטנורעד ,ץאלפ ןפיוא ןלאפעג ןענעז
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 ז־א םמערא םרעטומ יד ןופ ןסירעגסיורא ןבאה םרעקנעה יד

 ־געדוטם יד רעטנורעד ׳ןעיורפ 6 ;טעדראמרעד קידתױרזבא

 ןענעז ׳רעטםעװש־ןקנארק א ךיוא יװ רעלדא.ןיצידעמ ןום ןיט

 .דראמטםבלעז ץאלפ ןפיוא ןעגנאגאב

 רעד ץאלפ ןפיוא ןעמוקעגנא זיא טנעמאמ ןםיװעג א ןיא

 עטםיל א טימ עירעמראדנאשז רעקינלעימכ רעד ןופ טנאנטײל

 ־לעימכ ןיא ןבײלברעביא טלאזעג ןבאה םאװ ״דכאלמ־ילעב ןופ

 ןשימאמארד א רעײז טאהעג טאה עיצאגערגעס עקיזאד יד .קינ

 טנעמאמ א ןיא װורפ־ןײטש ןימ א ןעװעג זיא ןוא ףיולראפ

 ןענעז טײז ןײא ןופ .טיוט ןוא ןבעל ןגעװ טדײשטנא טאה םאװ

 ידכ ׳רעדגיק ערעײז ןעװעג ריקפמ ןבאה םאװ ,עכלעזא ןעװעג

 ׳ןשטנעמ ךיז ןבאה — רעטײװצ רעד ןופ ׳ןבײלבראפ ןענאק וצ

 ׳ןזאלרעביא טלאװעג טאה ןעמ םאװ ׳עכלעזא אקװד ןוא

 ערעײז טימ ןדײש ךיז קידגלעװ טשינ ׳ןבײלבראפ וצ טגאזעגפא

 עיצאגערגעם רעד ןופ טאטלוזער ןיא ןענעז לכה־ךםב .עטנעאנ

 •םרעדײגש ׳רענעמכאפ םנטסרעמ ׳רענעמ 72 ןבילבראפ

 .ןעיורפ עכעלטע ךיוא יװ ,.װ.א.א סרעטםוש

 א ץאלפ ןפיוא ןעמוקעגנא זיא עיצאגערגעם רעד ראפ

 ״עצראװש״ יד) ןטעל ןוא רעניװטיל ׳רעניארקוא עינאפמאק

 םעד ןטײלגאב טפראדעג טאה סאװ ,(ןפורעג ײז ןעמ טאה

 •עקנילבערט ןײק געוו ןפיוא טראפםנארט

 ןראװעג טריפעגםיורא ןדײ יד ןענעז עציװאגראט רעד ןופ

 עדײב ןופ טײל־.ס.ם טימ עטנפאװאב ׳ןעײר ענעםאלשעג ןיא

 ׳םענמולאק ר ןיא טרישראמ ײז ןבאה זיױו־סעיטראפ ׳ןטײז

 .ענמולאק ןײא ןיא רעדגיק ןוא ןעיורפ ׳רענעמ זססס רעביא

 ןיא גנולפײװצראפ רעטםערג ןופ טנעמאמ ןקיזאד םעד ןיא

 רעקוצרענאק רכשי ןקםע רעשיטםינױצ רעטלא רעד טאה שואי

 דאנ ׳ןעלפײװצראפ טשינ ׳ןעגײװ טשינ !ןדײ״ :ןפורעגםיוא

 ןשידײ ןופ דובכ ןראפ — ןײג רימ ןלאז ןםאלשעג ןוא ץלאטש

 ״!לארשי עמש .קלאפ

 ןבאה ײז זא טפעשרעד יוזא ןעװעג ןענעז ןשטנעמ יד

 ףיוא ;ךיז טימ טאהעג ןבאה ײז סאװ ׳ץלא ןפראװעגקעװא

 ר>ד .םישובלמ ןפיוה א ןגיל ןבילבעג זיא עציװאגראט רעד

 עקידנרישראמ יד ׳תונברק טימ טײרפשעגםיוא ןעוועג זיא געװ

 :ןסאג יד קידנעײגכרודא ׳ײז ףיוא ןטערטעג שממ ןבאה

 ןעגעז טירט ראפ עדעי ;סאג רעצלעק ׳קראמ ׳רעװעלדיש

 ןענעז עקנארק ןוא עטלא .ןלארטאפ־םראדנאשז ןענאטשעג

 רעד וצ (מ״ק 45)געװ ןטײװ ןפיוא רענעגעװ טימ ןראפעגכאנ

 ןענעז געװ ןיא עטרעטאמראפ יך .ןישטנעכ עיצאטם־ןאב

 געװ רעד ךיוא זיא םורא יוזא ׳ןראװעג ןםאשרעד טרא ןםיוא

 טראפםנארט רעד .עטיוט טימ טײזראפ ןעװעג ןישטנעכ זיב

 ־אציװראמ ףראד ןיא טקיטכענעגרעביא טכאנ עטשרע יד מאה

 ־נאגאב ןענעז אד .למיה ןעײרפ ןרעטניה ׳ץלעק ןבענ ׳אלאװ

 ןוא סובאלג ר״ד םיריוטקאד עטםװואב 2 יד דראמטםבלעז ןעג

 יד דאנ ןבאה אפוג ןישטנעכ ןיא ^יצאלפ ןופ שיפגגיוא ר״ד

 ןסע ןא געט 4 טראװעג ןדײ רעקינלעימכ ענעבילבעגרעביא

 ןיא ׳גוצ רעד ןעמוקעגנא זיא גאט ןט־4 ןכאנ .רעםאװ ןא ןוא

 ־עגםױא־טיוט 120—130 וצ טקאפעגנײרא טאה ןעמ ןכלעװ

 ןײק געװ ןפיוא ןאגאװ־טםאל א ןיא ןשטנעמ עטרעטאמ

 .עקנילבערט

 עכלעװ ׳ןטנאיצילימ 28 טימ ןעמאזוצ ענעבילבעגרעביא יד

 טאטש יד ןעמיורוצפיוא ידכ טזאלעגרעביא ןבאה ןשטייד יד

 ־םיוא״ רעד ךאנ ןענעז ,(״אדנאמאק־סגנומיורפיוא״ .ג.א םאד)

 רעטנוא ׳גאטײב רעגיױא 2 זיב טרעיודעג טאה םאװ ,״גנולדיז

 ןום ןײנב ןיא ,טאטש ןיא ןראװעג טריפעגפא ךאװ רעגנערטש

 עציװאגראט רעד ןופ געװ ןצנאג םעד .הליהק רעשידײ רעד

 .סרעפרעק עטיוט רעביא טרישראמ ײז ןבאה קראמ םוצ זיב

 ײז ןוא רענעמ עלא טריפעגםױרא ןשטײד יד ןבאה םנגראמוצ

 רבוק ןענעז ןעמאזוצ — עטיוט יד ןבױלקוצנעמאזוצ ןליופאב

 ןענעז םאװ ׳םיגורה 113 רבק ןקידתוםתושב א ןיא ןראװעג

 .(1ףישטגעכ ןײק געװ ןפיוא ןלאפעג

 ןבאה ״גנולדיזםיוא״ רעד ךאג םורא טײצ רעצרוק א ןיא

 ענעדישראפ ןופ ןשטנעמ אטעג ןיא ןעמוקנא ןביוהעגנא

 ־מורא ןענעז סע ןוא טריטסערא ײז טאה ןעמ .ןשיגעטלעהאב

 טאה ןעמ •ןרעװ ןםאשרעד ןלעװ ײז זא ןעגנאלק ןעגנאגעג

 ״זיוה־ןדױ״ ןיא טריםעגרעביא ןוא טזאלעגסיורא ײז רעבא

 ןםאשעג זיא׳ם וװ ,סאג אקםנאמרופ ףיוא ׳קאנרעטסאפ השמ ןופ

 טלמאזעגפיונוצ ךיז ןבאה םע •ךיק עקידתופתושב א ןראװעג

 ־נעצנאק ןענעז עכלעװ ,ןדיי 200 א ךרעב טרירטםיגערראפ ןוא

 קירבאפ־ףיד רעד םורא םינינב עכעלטע ןיא ןראװעג טרירט

 טשיג טשרמולכמ ךיז ןבאה ןשטײד יד .קאנרעטםאפ השמ ןופ

 ךיז ״עיצקא״ רעד ךאנ ןבאה סע םאװ ,קידנסיװ טכאמעג

 ןוא ןסקאװעג זיא לאצ עקיזאד יד .ןדײ ליפיוזא ״טעװאיעג״

 םידירש ןעמוקוצ ןטימ טרפב ,500—600 זיב ןעגגאגרעד זיא

 .(23״סעיצקא״ ןעמוקעגראפ ןענעז םע וװ ׳םיבושי ערעדנא ןופ

 ןענאטשאב זיא ןדײ ענעבילבראפ יד ןופ טעברא רקיע יד

 יד ןעמענפיונוצ ןוא ןעגנוגיוװ עשידײ יד ןקידײלםיוא ןיא

 טימ ״שזארטם״ .ג.א יד .םיצפח ןוא לבעמ עטזאלראװראפ

 טריםעגכרודא טאה שארב ץראװש קעשאי ןוא עשטפישט קעגאי

 יד טאה ךעלגעט־גאט .ןבוטש עשידײ עלא ןיא םעיזיװער

 ־םקלאפ יד ןופ ףליה רעד טימ טכאמעג עירעמראדנאשז

 עשידײ יד ןום ןוא יקסװאלרא ׳קינפאלש ׳קילשישטש ןשטײד

 •ןגעמראם שידײ טפיוקראפסיוא ןוא םעיצאטיציל ,רעטעברא

 אפוג טאטש ןופ ןוא רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ יד

 טעמכ ״עטפיוקראפ״ יד ןום םרעמענפא־טפיוה יד ןעװעג ןענעז

 עשידײ ןביורוצ ןופ ןלאפ ךיוא ןעװעג .ןכאז עשידײ םניחב

 טאה סע םגה ,טכאג רעד ןטימניא םירעיופ יד ךרוד ןכאז

 טימעםיטנא רעטסוװאב רעד •ףארטש־טיוט ראפרעד טארדעג

 ןײז טימ טלאצאב ראפרעד טאה ץראװש קעשאי ןאגילוכ ןוא

 .(20.ןבעל

 תורצ ײלרעלכ ןײטשוצסױא טאהעג טאה םידירש לפײה סאד

 םעד ןיא ןראװעג ןםאשרעד ןענעז ןדײ ליפ ,רעקינײפ יד דצמ

 יורש יד ןסאשרעד ץילא טאה קאטסאפ .דאירעפ ״עיצקא״־ךאנ

 .יקצילראג עמולב — ןאמםױק לקנאי ןוס

 ־עגראם זיא ״עיצקא״ רעט־1 רעד ךאנ םישולש וצ ךרעב
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 גנולדיזםיוא עטײװצ יד
 ןדײ ענעבילבעג יד ןריפוצקעװא ןגעװ ןוא דרעפ טײרג ןעײטש קראמ ןסיורג ןפיוא

 רעד ראפ ךיוא .״עיצקא״ רעקינלעימכ עט־2 יד ןעמוק

 רעד קינלעימכ ןײק ןעמוקעגפארא זיא ״עיצקא״ רעטײװצ

 ןשטנעמ עגנײ טפאכעג ןוא ״גאםאה״ רעצלעק ןופ רעריפ־ךאװ

 ־עגוצ ךיוא ךיז ןבאה לאמסאד .רעגאל ןיא טעברא רעד וצ

 ־לעימכ יד ןופ לרוג רעד ןעמעװ ראפ ,עקיליװײרפ טלעטש

 רעטצעל רעד ןיא .רעטעמתחעג א ןעװעג זיא םידירש רעקינ

 יד ןיא ןעמוקוצנא םידיחי ןעגנולעג ךיוא זיא שממ טונימ

 ןאמפיוק רעדורב יד •ןקאלאפ ײב ןשינעטלעהאב עטײרגעגוצ

 םנטײצאב ןזיװאב ןבאה רעדניק ןוא תוחפשמ ערעײז טימ

 ףעזױ רעיופ םעד ײב שינעטלעהאב רעײז ןיא ןריפוצםיורא

 .רעדעל ןטעבראוצםיוא ףיוא ןפאטש־יור ןוא ןענישאמ ץשאגולד

 ,םיצולפ ןביוהעגנא ךיז טאה ״גנולדיזסיוא״ עטיױוצ יד

 ןבאה ןגעװטםעדנופ) 1942 רעבמעװאנ ןט־5 םעד קיטשרענאד

 ןפיולטנא וצ םידיחי ןזיװאב ״עיצקא״ רעד ראפ טכאנ רעד ןיא

 ךעלטשער יד .הלהב ןוא ײרעסיש א טימ (ןײרא דלאװ ןיא

 ןוא ןראװעג טלמאזעגפיונוצ ןענעז ןדײ רעקינלעימכ יד ןופ

 א ףיוא עירעמראדנאשז רעשטײד רעד ךרוד טלגנירעגמורא

 םורא ןופ .קאנרעטםאפ השמ ןופ זיוה ןרעטגיה ץאלפ ןעײרפ

 ןוא רענעמ 75 ןראװעג ןבילקעגםיוא רעדיװ ןענעז ןדײ 500

 ןפיוא טכאנ רעד ןיא טקישעגםיורא ןעמ טאה עקירביא יד

 35) ץינפאטם ןײק ,םנגאװ עשירעיופ ףיוא ,רעבמעװאנ ןט־6

 ןשטנעמ יד ןבאה ,ףראד ןטשרע ןיא ןעמוקנא ןכאנ רעבא .(מ״ק

 טכאנײב .ןײרא דלאװ ןטנעאנ ןיא ןפיולטנא וצ ןביוהעגנא

 יד .קינלעימכ ןײק ןעמוקעגקירוצ ענעפאלטנא ליפ ןענעז

 קיטײרפ קעװא ץינפאטם ץיק קידנעמוקנא ןענעז עקירעביא

 .(21״גנולדיזםיוא״ רעקיטראד רעד טימ רעבמעװאנ ןט־6 םעד

 רעד ךאנ — טלמאזעגפיונוצ רעדיװ ךיז ןבאה םורא יוזא

 ־יליוױרפ יד .ןדײ טרעדנוה עכעלטע — ״עיצקא* רעטײװצ

 רעד טימ ןעמאזוצ רענעמכאפ קילדנעצ עכעלטע — עטריג

 ףיוה ןיא ןראװעג טרירטנעצנאק ןענעז — ײצילאפ רעשידײ

 ןיא טבעלעג ןבאה ערעדנא עלא. ,קאנרעטםאפ השמ ןופ

 ןבאה רעבירעד .״עיצקא״ רעײנ א ראפ קערש רעטנענאמרעפ

 עשידײ עטסוװאב יד רעבא ;ןטלאהאבסיוא ןדײ לײט א ךיז

 וױטקא רעײז ןעװעג ןענעז יקסװאקבאם ןוא קאטםאפ רעטעראפ

 ןעמוקעג זיא ןשיװצניא .ןדײ ענעטלאהאב ןעניפעגסיוא ןיא

 רעד וצ לעפאב םעד טימ ״גאסאה״ רעצלעיק ןופ אטיוא ןא

 ענעטלאהאב טשינ ןוא ענעטלאהאב עלא זא ײצילאפ רעשידײ

 .רעגאל ןקיזאד ןיא ןלעטשוצ ךיז ןלאז ןדײ

 ־סטאטש ןופ 1942 רעבאטקא 28 ןופ גנונעדראראפ רעד טיול

 רעריפנעפורגרעבא םיניינע־םטײודרעביז ראפ ראטערקעס

 ןדײ ןבאה ,רעריפ־ײצילאפ ןוא .ם.ס ןרעכעה םעד ,רעגירק

 א ןיא ןעניפעג ךאנ ךיז טנאקעג עינרעבוג־לארענעג רעד ןיא

 ןענעז טקירטםיד רעמאדאר ןיא .םאטעג לאצ עטצענערגאב

 .שזעימאדנאס ײז ןשיװצ ,םאטעג עכלעזא 4 ןראװעג טמיטשאב

 ןופ ןכעלטנפעראפ ןכאנ עקאט ןענעז ןדײ רעקינלעימכ לײט א

 רעדיװ ערעדנא.״שזעימאדנאס ןײק קעװא גנונעדראראפ רעד
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 ןיא ךיז ןעמוקאבוצנײרא ןעגנואימאב עםיורג טבאמעג ןבאה

 .(22קםישזראקס ןוא ץלעיק ןופ ןקירבאפ־עיצינומא יד

 םעד ךרוד ןראװעג ןםאשעג זיא טײצ רעקיזאד רעד ןיא

 רעשידײ רעד ןופ טנאדנעמאק רעד קילשיצש שטיודםקלאפ

 •(23קאנרעטםאפ קעינאמ ײצילאפ

 עטירד יד ןעמוקעגראפ זיא 1942 רעבמעװאנ ןט־20 םעד

 רעשזעימאדנאם ןיא ןדײ רעקינלעימכ יד ןופ ״גגולדיזסיוא״

 עירעמראדנאשז רעד ןיא ןבילבראפ ןענעז ןדײ 40 ךרעב .אטעג

 ־ינײר ײלרעלא ןאט ןוא ,ןטראג ןיא ןטעברא ׳ץלאה ןקאה וצ

 ,ןאזרעפ 13 זיולב ןבילבראפ ןענעז רעטעפש .ןטעברא־גגוק

 רעצלעיק ןיא ןראװעג טריפעגרעבירא ןענעז עקירביא יד

 .(24״גאםאה״

 ךאנ ךיז ןעניפעג קינלעימכ ןיא זא ,קידנםיװ ןשטײד יד

 קידנפור ,טאקאלפ א טזאלעגםיורא ןבאה ,ןדײ ענעטלאהאב

 ־אדנאס ןײק ןראפוצםיורא קיליװײרפ ךיז ןדלעמ וצ ןדײ עלא

 .שזעימ

 טאה סאװ ,״גאסאה״ רעצלעק רעד טאה 1943 ץרעמ ןיא

 ־סיורא ,םעקטאלפ־לפאטראק טעבראעגםיוא ךיוא קיטײצכײלג

 •רעטעברא עשידײ 30 ןופ עפורג א קינלעימכ ןײק טקישעג

 טײצ רעד ןיא קירבאפ רעד ראפ לפאטראק ןעלמאז וצ ידכ

 יד .לפאטראק טימ רעבירג יד טקעדעגפיוא ןרעװ סע ןעװ

 טימ ןראװעג טרעםערגראפ דלאב זיא ,ענמולאק־לפאטראק .ג.א

 עפורג יד ןרידיװארפא טפראדעג ןבאה םאװ ,ןעיורפ 13

 ןענעז ןעגנוגנידאב עראטינאס ערעװש יד בילוצ .רעטעברא

 ־נםיװרעד ,ןשטײד יד .םופיט ףיוא ןראװעג קנארק ןעיורפ עלא

 .עקנארק עלא ןסאשעגסיוא ךײלג ןבאה ,םעד ןגעװ ךיז קיד

 .ץלעיק ןײק ןפיולטנא וצ ןעגגולעג זיא ןעיורפ עטלײצעג זיולב

 טקישעגקירוצ זיא עגמולאק־לפאטראק יד יװ ,םעדכאג

 ףוס א םראדנאשז רעשישטײד א טאה ״גאםאה״ ןיא ןראװעג

 זיא סאװ ,קאטםאפ ףרוװםיוא םעד ןופ ןבעל םוצ טכאמעג

 ־לאװער םענעגײא םעד טימ (1943 יאמ ןיא)ןראװעג ןסאשרעד

 .טכארבעגמוא ןדײ ךם א טאה ,קאטםאפ ,רע ןכלעװ טימ ,רעװ

 זיא סאװ ,יקצינלעימכ םהרבא ןעװעג זיא ןברק רעטצעל ןײז

 תעב קינלעימכ רעטניה רעדלעפ יד ףיוא ןראװעג טעדראמרעד

 .(25קםישזראקס ןום ןפאלטנא זיא רע

 רעלאטורב רעד רעטנוא ,אטעג (רעשזעימאדנאס)רעמזיוצ ןיא

 ׳רעשעל ררוצ ןטםוװאב ןוא רעסערפנעדױ ןופ טפאשרעה

 1100 רעטנוראד ,ןדײ 6000 טלמאזעגפיונוצ ךיז ןבאה

 ןענעז םאװ ןדײ רעקינלעימכ לאצ יד) ןדײ רעװאשאטס

 טלעטשעגטסעפ טשינ זיא שזעימאדנאס ןײק ןעמוקעגנא

 ־עקלעפאב־אטעג עטראפשעגנײא יד .(תודע יד ךרוד ןראװעג

 ןגנע םעד ןופ רעזײה 21 זיולב טלײטעגוצ ןעמוקאב טאה גנור

 ירעשל ןיא ןעװעג זיא טפאשגנע יד זא יוזא ,״לםעג־ןדײ״

 ןט־זס םעד .ןשטנעמ 50 וצ טריטעגעװ ןבאה רעמיצ ןײא ןיא

 רעקילדנעצ .ןראװעג טרידיװקיל אטעג סאד זיא 1943 ראונאי

 ־רעד לכ יניעל ןענעז םישובלמ־לאטיפש עסײװ ןיא עקנארק

 ^ףךאװעג ןסאש

 ןבאה ןדײ רעקינלעימכ לפיװ ןלעטשוצטסעפ יונעג רעװש

 ׳ץלעיק ׳אננעימאק־אקסישזראקס ןרעגאל יד ןיא טעבראעג

 לרוג רעײז טנאקאב זגוא זיא רעקינײװ רעמ .װאכאטסנעשט

 .ןרעגאל עקיזאד יד ןיא

 ן*א אקםישזראקם ןײק עטלדיזעגרעביא יד ןופ בצמ רעד

 ״גאםאה״ עמריפ עשטײד יד עכלעװ ,קירבאפ־עיצינומא רעד

 ןיא טיובעגסיוא טאה (״טפאשלעזעג ןעיצקא רעדײנש אגוה״)

 ־לוזער ןיא לײװ ,ערעװש א ןעװעג זיא ,םענראפ ןרעםערג א

 ־רעביא ןעגנוװצעג ןעװעג ײז ןענעז סעיזיװער ײר א ןופ טאט

 ןפארטעג ןענעז ןטסרעװש םוצ .ןכאז ערעסעב ערעײז ןבעגוצ

 .״ב״ קרעװ ןיא ןוא ״צ״ קרעװ ןיא עקידנטעברא יד ןראװעג

 ־טפיוה — ״א״ קרעװ :ןקרעװ 3 טאהעג טאה קירבאפ יד

 ,ןירקיפ ןוא ליטארט ײב ,״צ״ קרעװ ןוא ״ב״ קרעװ ,קרעװ

 ןוא ראה ןוא טכיזעג ןופ רילאק םעד טרעדנעעג טאה סאװי

 טגאזעג יװ ,ןעװעג זיא רעטיב •םזינאגרא םעד ןםערפעגםיוא

 טרפב ,״ב״ קרעװ ןיא עקידנטעברא יד ןופ לרוג רעד ךיוא

 טכיזפיוא רעד רעטנוא טעבראעג ןבאה םאװ ,עקינעי יד ןופ

 גרעבדלאג חצור־אפאק רעד לשמל יװ םאפאק עטכעלש ןופ

 טקיטפעשאב ןעװעג ןענעז סאװ ,רעטעברא יד .קםמאדאר ןופ

 טאהעג ןבאה ןענאלפארעא ןגעק ןליוק־מ״צ 2 ןטעבראסיוא ײב

 ערעװש ןעװעג םרוג ןטלעז טשינ ןבאה סאװ ,ןעגנוגנידאב

 סאװ ׳ןעגישאמ־לײא יד ײב טעברא יד .טיוט ןוא ןטײהקגארק

 ןוא עקידנטעברא יד ןופ ץכעוטנא םאד טצענעגכרודא ןבאה

 םעד טרעדנעראפ ןבאה ,רעפרעק ןיא רעכעל ןסעגעגסיוא

 ראפ ןראװעג זיא טײצ רעד טימ .ןענעקרעד וצ טשינ ןשטנעמ

 יד ןריפוצסיוא ךעלגעממוא ןשטנעמ עטרעטאמעגםיוא יד

 טימ ןעװעג טפארטשאב ןענעז ײז םאװראפ ,סעמראנסטעברא

 סעגנערפ ןעמוקאב ןבאה ענעגאלשעג יד עכלעװ ןופ ,ץימש

 ןעגנוגנידאב עכלעזא ןיא .רעפרעק ןטעדנוװראפ רעײז ףיוא

 ןײש ןוא רעטגוזעג רעגירעי 17 רעז ןעמוקעגמוא זיא

 רעד ןעמעװ ,ןאמדירפ ףלאװ רוחב רעקינלעימכ רעטלקיװטנא

 לארשי ןוא ןגאלשעג טפא טאה רעקאהשײלפ קעמיש אפאק

 קיטנוז ןדעי .על׳השמ לגגײ קירעי־12 ןײז טימ טםילדלאג

 ךיז ןבאה סאװ ,״סעיצקעלעס״ רעגאל ןיא ןעמוקעגדאפ ןענעז

 ןשטנעמ תונחמ ןעמענסיורא ןטימ לאמ סעדעי טקידנעראפ

 ןסאשרעד ןענעז רעגאל רעקםישזראקס ןיא .ןסישרעד םוצ

 .(27ןדײ רעקיגלעימכ רעטרעדנוה ןראװע*

 ־ראפ ןופ ןדײ 450 טעבראעג ןבאה ״גאסאה״ רעצלעק ןיא

 .העש 16 טרעיודעג אד טאה גאטםטעברא רעד .טעטש ענעדיש

 רעביא ןטעברא ןופ טאטלוזער ןיא ןלאפ־טיוט אד ךיוא ןעװעג

 •ץומש 30 ןפארטאב אד טאה עמראנפארטש יד .תוחוכ יד

 גנולדיזםיוא רעד תעב ןטלאהאב ךיז ןבאה סאװ ,ןדײ עכעלטע

 רעבא .ןראװעג ןםאשרעד ןענעז ,קםישזראקם ןוא יקנאיפ ןײק

 ןפיולטנא וצ ןעגנולעג זיא ״ריעצה רמושה״ ןופ רעדילגטימ 2

 ׳םירבח עשיאײדיא ערעײז ןופ ףליה רעד קגאד א רעגאל ןופ

 רעװאשאטם יד טימ טקאטנאק א ןטלאהעגנא ךיוא ןבאה םאװ

 יד ןעװ .רעדלעװ יד ןיא ןעניפעג ךיז ןבאה םאװ ,םירמוש

 ׳ץלעק מיק ןרעטנענרעד וצ ןביוהעגנא ךיז טאה ײמרא עשיסור



 678 פישזער־יצאנ ןרעטנוא ןדײ רעקינלעימכ — שימרעק ףםױ ר״ד 677

 שזאבדעשפ ןײק ןראװעג טקישעגםיורא. סעקינרעגאל יד ןענעז

 ןבארג ײב טעבראעג ןבאה ײז וװי יקסלאנובירט־װאקרטאיפ ײב

 אד ןענעז ןדײ 3 .ןבורג־רעצנאפ ןוא ןרעלעק־ץוש ׳םעפאקא

 זיא יורפ ןײא .ןפיולטנא וצ וװרפ א ראפ ןראװעג ןםאשרעד

 שזאבדעשפ ןופ ןענעז ןעיורפ יד .ןײז וצ רקוע ןעגנולעג

 ־אטסנעשט ןײק רענעמ יד .קורבסנעװאר ןײק ןראװעג טקישעג

 .״גאסאה״ ןיא װאכ

 עיצארטסינימדא יד זיא ״גאסאה״ רעװאכאטםנעשט ןיא

 רעצלעק ןופ סעקינרעגאל יד ׳ץלעק ןיא יװ עקיבלעז יד ןעװעג

 ־ראקם יד תעב רעדגעבמערא עטיור ןגארטעג ןבאה ״גאסאה״

 יד .סעטאל עלעג טימ טנבײצעג ןעװעג ןענעז רעקםישז

 יװ רעגרע ליפ ןעװעג רעבא ןענעז רעגאל ןיא ןעגנוגנידאב

 ערעכאװש יד ׳סעיצקעלעס עטפא אד ןעװעג .ץלעיק ןיא

 רעװאכאטסנעשט ןיא עגאל יד .ןסאשעג ןעמ טאה םעקינרעגאל

 םעד ןעמענרעביא ןטימ טרעגרעראפ ךאנ ךיז טאה ״גאסאה״

 םעד ברע 1945 ראונאי 16 ןוא 15 םעד .ס.ס יד ךרוד רעגאל

 ־סנארט עםיורג 2 ןבאה ײמרא רעשיטעיװאם רעד ןופ ןעמוקנא

 .דלאװנעכוב ןײק געװ ןפיוא װאכאטסנעשט טזאלראפ ןטראפ

 ןופ ןוא ןעזלעב־ןעגרעב ןײק טריפעג ןעמ טאה ןעיורפ יד

 .ואכאד ןײק טראד ןופ ׳םײהקריט ןוא ואגרוב ןײק ןענאד

 ןופ ןטראפסנארט יד טימ דלאװנעכוב ןײק ענעמוקעגנא יד

 ןעגגוגנידאב ערעדנא ראג ןפארטעג אד ןבאה װאכאטסנעשט

 עטםקינײװעניא יד זיא טײצ רענעי וצ .רעגאל ןקיזאד ןיא

 ןופ טנעה יד ןיא ןענאטשעגנײא דלאװנעכוב ןיא גנוריפנא

 •װעג םעד ׳גאצרעה ר״ד טימ ןעגנילטפעה ןטםינומאק עשטײד

 טאה םורא יוזא .ןטסטלע־רעגאל םלא טאטופעד־טנעמאלראפ

 .םיריסא יד ןופ בצמ רענײמעגלא רעד טרעטכײלראפ םאװטע ךיז

 ןרעדנוזאב א ןעמוקאב אד ןבאה עכעלטנגױ ןוא רעדניק יד

 עקנארק ןוא ערעכאװש ןוא .גנורעגרעד ערעסעב א ןוא קאלב

 טקישעגםיורא טשינ ןוא טרא ןפיוא טזאלעגרעביא ןעמ טאה

 זעײעג זענעז ןעגנוגנידאב יד וװ ׳ןרעגאל ערענעלק יד ןיא

 ייא טײצ רענעי וצ זא ׳ןבעגוצוצ יאדכ .ערערעװש ךס א

 זיא סאװ ׳עגמולאק-ףארטש א דלאװנעכוב ןיא קיטעט ןעװעג

 אדנאמאקרעדנאז •ג.א רעד ןופ רעדילגטימ 5 ןופ ןענאטשאב

 עקיזאד יד .(סעיראטאמערק יד ייב טקיטפעשאב ןעוועג)

 םיורא טאה (ענמולאק־המקנ ןפורעג ךיוא) ענמולאק־ףארטש

 םילװנמ עשידײ ףיוא ןלײטרוא־טיוט טריפעגםיוא ןוא ןגארטעג

 ןטימ .ןטעטילאנאיצאנ ערעדנא ןופ ןטאגענער ףיוא ךױא יװ

 ןבאה דלאװנעכוב ןײק ןדײ רעקינלעימכ יד ןופ ןעמוקנא

 עלא יד ףיוא טגערפעג ךיז ךיילג טפשמ ןשידיי ןופ ןשטנעמ

 .טפשמ וצ טנאמעג ײז ןוא טכעלש טריפעגפיוא ךיז ןבאה םאװ

 םאפאק יד ףיוא ןלײטרוא־טיוט ןראוועג טריפעגסיוא ןענעז סע

 ןסיוועג רעייז ףיוא טאהעג ןבאה סאוו םרעטערראפ ןוא

 םוא ןעמוק .דנא.װצ) רעדירב ענעגײא ןגעק םיאטח ערעװש

 עשק רעגאל רעקםישזראקס ןופ ןטנאדנעמאק־ייצילאפ 2 יד

 עטריאוקאװע יד ןופ ןעמוקוצ ןטימ .(ןאמרעפעט ןוא יקציפ

 יד אי ייז טאה ׳דלאװנעכוב ןײק ץיװשיוא ןופ סעקינרעגאל

 ־נײא ןעגעז קאראב ןײא ןיא .טפראשראפ רעײז טםאשגנע

 ןוא ץומש ןבילוצ .םעקינרעגאל 1500 ןראװעג טריטראװק

 םישדח 2 .ןגילפ יװ ןלאפעג ןשטנעמ אד ןענעז ןטײהקנארק

 ןופ .מק 8) ראמײװ ײב טעבראעג םיריםא־רעגאל יד ןבאה

 ־נורידראבמאב יד ןופ םעזורג יד ןקינײרפא םײב (דלאװנעכוב

 סעבמאב יד ןופ ןראװעג טעגרהעג ןענעז ןעגנילטפעה ליפ .ןעג

 .עטריאילא יד ןופ

 ןענעז ראמיױו ןײק דלאװנעכוב ןופ עיצאוקאװע רעד תעב

 .ןראװעג ןםאשרעד רעדא געװ ןפיוא ןלאפעג םעקינרעגאל ליפ

 (ןאגאװ ןײא ןיא ןשטנעמ 120 וצ> ראמײװ ןופ טראפסנארט רעד

 רעד זיא ןטעדוס יד ןיא .ןכאװ 2 ךרעב געװ ןיא ןעװעג זיא

 .געט 2 ןעגנורידראבמאב יד בילוצ ןענאטשעג טראפסנארט

 ןופ .זײװנםאמ ןבראטשעג ןוא זארג ןםעגעג ןבאה ןשטנעמ

 זיולב טאטשנעיזערעט ןײק ןעמוקעגנא ןענעז ןשטנעמ 2000

 טײרפאב טאטשנעיזערעט זיא 1945 יאמ ןט־8 םעד .300

 ךיז ןבאה ןדײ רעקינלעימכ אד עטײרפאב יד ןשיװצ .ןראװעג

 .א.א גרעבמעל בקעי ׳עפאמ ןמלק ןוא לאיחי ןענופעג

 ןײק ןראװעג טריאוקאװע ןענעז דלאװנעכוב יריסא לײט א

 יד ןיא .גרובנעינארא ןוא עדורעבטור ןײק טראד ןופ ׳אראד

 םירוםי עסיורג ןײטשוצסיוא טאהעג ײז ןבאה ןרעגאל עקיזאד

 תעב ןעמוקעגמוא ןענעז סעקינרעגאל ךם א .ןעגנוקיגײפ ןוא

 הפוקת רעד ןיא ןשראמ־עיצאוקאװע עכעלרעהפיואמוא יד

 ׳ןעײמרא. עטריאאילא יד דצמ דנאלשטײד ףיוא ןפירגנא יד ןופ

 ןבאה ׳ךילרע לארשי יװ ׳הלוגם ידיחי זיולב .1945 גנילירפ

 יד ךיז טראװרעד ןוא םוניהג ירודמ העבש יד טבעלעגרעביא

 ןוא עשיםור יד ךרוד ןירעװש ןופ טײװ טשינ גנואײרפאב

 עטצעל יד ןיא ןעקנאדראפ וצ ךס א .ןעײמרא עשינאקירעמא

 ענעבילבעגנבעל יד טאהעג ןבאה גנואײרפאב רעד ראפ געט

 •(28ץײרק ןטיור ןשידעװש ןופ ףליה רעד

 ןוװרפ־דנאטשרעדיװ .3
 טאה גנורעקלעפאב עשידײ יד פאװ םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 ׳תושיגנ עטריגיפאר ןופ םעלק ןקידרדסכ א ןיא ןעניפעג ךיז

 עטלפײװצראפ טכאמעג ןוא טלעגנארעג רעװש ךיז יז טאה

 אנוש םענופ ןליװ רעד תעב .ןבעל וצ רעטײװ ןעגנוגנערטשנא

 ־ניזפא ןוא גנורעקלעפאב עשידײ יד ןכאמראפ וצ ןעװעג זיא

 זיא גאט־דירי רעד וליפא) אטעג ןיא ןצנאגניא יז ןרעד

 ערעגנעל א ןזױואב טאה ׳(תבש ףיוא ןראוועג ןגארטעגרעבירא

 וצ ןדיי יד ןופ טקניטסניא־סגנוטלאהרעד־ןיילא רעד טײצ

 יםאפוצ ןוא דנאטשרעדיװ ןשימאנאקע ןקיקענטראה א ןלעטש

 •טײקרעדנוזעגפא ןופ ןעגנוגנידאב עיינ יד וצ ךיז

 ןיא טקירדעגםיוא ךיז טאה רעיודםיוא רעשימאנאקע רעד

 ־גיבראפ ןלעטשנײא ןיא ןוא ןעלטימםנבעל ןופ לגומש םעד

 ןעמ .ןעמיוצ־אטעג יד רעביא טײז רעשירא רעד טימ ןעגגוד

 טנעילק ןשירא ןטימ ןטקאטנאק ןטלאהעגנא רעטײװ טאה

 ןראוועג ןענעז תורוחם עטםעב יד .םינפוא יילרעלא ףיוא

 ״ןטײקינײלק ןופ ךעלבלעװעג״ רעבא ׳ןדײ ײב טריקסיפנאק

 •זפא ןעװעג ךאנ ןענעז

 חײ רעקינלעימכ יד זא ׳ףיוראד ןזײװנא רעטײװ ףראד ןעמ

 טאטש ןיא ײם ןקאילאפ עכעלטגרא יד ײב ןטלאהאבסיוא ןבאה
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 דרוכהו ירוסח תכררס ^

 .ןרעגאל ןוא סאטעג ןופ דנורגרעטנוא ןשידײ ןופ עפאמ
 טעברא־ספמאק רעשידרערעטנוא ראפ טקנופ־סגנודניבראפ א קינלעימכ

 ןוא םיצפח עלופטרעװ ערעײז ,רעפרעד יד ןיא ײם ,אפוג

 לשמל רימ ןענעק ןעגנואיצאבםלדנאה יד ךײש םאװ .תורוחם

 עילימאפ רעד ןופ טפעשעג םאד זא ,הדבוע רעד ףיוא ןזײװנא

 דליש ןרעטנוא טרירעפםארפ טוג רעטײװ טאה קינװאדאימ

 עקיצנײא יד ןעװעג ןענעז סאד סאװ ,״ןבאגוצ־רעטםוש״

 רעקינלעימכ יד טביולרעד טאה טכאמ יד עבלעװ ,ןעלקיטרא

 ךבאגוצ־רעטםוש״ דליש ןרעטנוא רעבא .ןפיוקראפ וצ ןדײ

 ערעדנא. ענעדישראפ לאגעלמוא טפיוקראפ טפעשעג םאד טאה

 ־גומש עכעלטסירק יד ראפ ,רעטופ ןוא רעײא וליפא ,תורוחס

 .עשראװ ןײק לאגעלמוא ןרעפיל ײז ןגעלפ סאװ ,סרעל

 ןוא טײקשירעדניפרעד ךם א טרעדאפעג ךיז טאה םע

 סע עכלעװ ךרוד ,ןלאנאק יד ןעניפעגסיוא םײב וױטאיציניא

 יד •אטעג ןופ ןוא אטעג ןיא לגומש רעד טמארטשעג טאה

 רעטריניפאר א טימ ןצונאב טזומעג ךיז ןבאה סרעלגומש

 עטלגומשעג יד ידכב ׳לדניװש ןוא עיצפוראק ןופ קינכעט

 ךיז ןטלאהרעד וצ ידכב .ןרעװ טריקםיפנאק טשינ לאז הרוחם

 וײרפ ןראפ לאמטפא גנורעקלעפאב עשידײ יד טאה ןבעל םײב

 טפיוקעג רעדײלק ןוא לבעמ ןופ ןװרעזער עטצעל יד ןופ

 רעד .ןוײרפ עטםכעה יד טיול ןעלטימםנבעל עטלגומשעג

 ןטלאהוצנײא לטימ עקיצנײא םאד ןעװעג זיא לגומש־אטעג

 אוױנ ןרעכעה םאװטע ןא ףיוא דנאטשוצ־עיצאזיװארפא םעד

 ,טכאמ עשטײד יד טאה רעבירעד ןוא ,אוױנ־רעגנוה םעד ןופ

 .לגומש־אטעג םעד טגלאפראפ קיטולב ,טנאמרעד ןיוש יװ

 ןםײרנײרא ךיז ןגעלפ ןעײרעקעב־בוטש עשימײה יד ןיא ךיוא

 רעקיזאד רעד ראפ טולב זיב ןגאלש ןוא טניה טימ ןשטײד יד

 •הריבע

 גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ דנאטשרעדיװ ןוױםאפ םעד

 ׳תוריזג עשטײד יד וצ גנואיצאב ריא ןטםעבמא םיוא טקירד

 ־סיוא ןופ ןטםילאיצעפס יד טכארטעגוצ רדםכ ןבאה סע םאװ

 ־ונעגפיוא קיטולבטלאק ןדײ יד ןבאה טײצ רעד טימ .גנוטאר

 טימאב ךיז טאה ןעמ עכלעװ ,תוריזג עשינאקארד עלא ןעמ

 רעדעי זיא ןצעזעג עקיזאד יד .ןריטאבאס וצ ךעלגעמ טײװ יװ

 .ןבעל טלאװעג טאה רע ביוא ׳ןכערב וצ ןעגנוװצעג ןעװעג דײ

 ןוא תוקבד רעזעיגילער רעײז טימ ןבאה םירוחב־הבישי ײר א

 ־רעמ םעד ראפ דחפ םעד ךיז ןיא טפמעקאב ןערב ןשידיםח

 .םישזער ןכעלרעד

 טשינ ךיז טאה ןעגנוגנידאב־אטעג ענראמשאק יד ןיא

 ־יטלוק ךיוא יװ עכעלטפאשלעזעג יד טלעטשעגפא ןצנאגניא

 ׳תורוקמ ןיא לגנאמ בילוצ .טײקיטעט עשיאײטראפ ןוא עלער

 עשיטילאפ יד ןופ ןבעל סאד ןריאורטםנאקער וצ רעװש זיא

 זיא םע .קינלעימכ ןיא םעיצאזינאגרא־טנגוי ןוא ןעײטראפ

 טײקיטעט ןײז טײנאב טאה ריעצה־רמושה רעד זא טסוװאב ראנ

 ןענעז׳ס ןעװ טײצ רעד ןיא .ןשטײד יד ןופ ןעמוקנײרא ןכאנ

 עשראװ ןשיװצ ןטקאטנאק עשידרערעטנוא ןראװעג ןטלאהעגנא

 קינלעימכ ךיוא טכוזאב טאה ׳ץניװארפ רעד ףיוא סאטעג יד ןוא

 רמושה ןופ תישארה הגהנה רעד ןופ שטיװעלינא יכדרמ

 רעװעשראװ ןופ טנאדנעמאק רעקידרעטעפש רעד ,ריעצה

 הנאטשפיוא־אטעג

 ןטםיוױטקא־םירבח 6 טימ גנוטאראב רעטשרע ןײז ףיוא

 ןבעגעגרעביא ײז רע טאה ,עיצאזינאגרא רעלאקאל רעד ןופ

 ןטימ גנולמאזראפ רערעטײרב א ףיוא .םעבאגסיוא עלאגעלמוא

 ןק רעקיטרא ןא ןראװעג ןפאשעג זיא שטיװעלינא ןופ לײטנא

 שטיװעלינא זיא קיגלעימכ ןופ .םירבח 60 טלײצעג טאה םאװ

 ןיא ךוזאב םעשטיװעלינא טײז .װעשאטס ןײק ןראפעגפא

 טקאטנאק רעקידנעטש א ןראװעג ןטלאהעגנא זיא קינלעימכ

 ־עלמוא ןוא וױרב ןראװעג ןטלאהרעד ןענעז םע .עשראװ טימ

 ךרוד ןראװעג טריפעגרעביא ןענעז עכלעװ ,ןעגנוטײצ עלאג

 אגיװ — ןריפאפ עשירא ףיוא רעלדניבראפ ןשידײ םעד



 682 םישזער־יצאנ ןרעטנוא ןדײ רעקינלעימכ — שימרעק ףםױ ר״ד 681

 עטסוװאב יד קינלעימכ טכוזאב דיוא טאה סע .יקסנישיװ

 .אנעריא ןירעלדניבראפ עכעלטםירק

 ־אגרא ןיא ןענאטשאב זיא ןק ןקיטרא ןופ טעברא רקיע יד

 עכלעװ ףיוא תופסא ןיא ןעמענלײטנא ןוא עכעלטנגױ ןריזינ

 ןענרעל ןיא דיוא יװ ׳רעדיל עשיאערבעה ןעגניזעג טאה ןעמ

 ־יםא יד .ןטײקכעלגעמ עקידנריטםיזקע יד ןופ ןעמאר ןיא דיז

 ־ױב א ןיא רעדא דלאװ ןיא ןעמוקעגראפ בור־יפ־לע ןענעז תופ

 א ןעמוקעגראפ ךיוא זיא סע .טאטש רעד רעטניה לביטש־םעד

 ןכײלגםאד .װעשאטם ןיא ריעצה רמושה ןופ ראפנעמאזוצזײרק

 ןפיוא טריגעלעד ריעצה רמושה רעקינלעימכ רעד טאה

 אד יאדכ .רעײטשראפ א םנײז ץלעיק ןיא ראפנעמאזוצ

 ןיא ״עיצקא״ רעד וצ ןעגנוטײרגוצ יד ברע זא ןבעגוצוצ

 ןריזינאגרא ןביוהעגנא טנגױ עקיטראד יד טאה ׳װעשאטס

 עכעלטנגױ ןעמונעגמורא ןבאה סאװ סעפורג־דנאטשרעדיװ

 זיא׳ס .סעיצאזינאגרא־טנגױ ןוא ןעײטראפ ענעדישראפ ןופ

 דנאטשרעדיװ א ןלעטש ןופ ןאלפ א ןראװעג טעבראעגסיוא

 יד ןבאה ׳ןרעױדאב םוצ רעבא ׳אפוג ״גנולדיזםיוא״ רעד תעב

 ךיז טגאזעגפא ןראטקאפ־דנאטשרעדיװ עשיליופ עקיטרא

 רעשידײ רעד טימ טקאטנאק טשינ אראפ סאװ ןטלאהוצנא

 ןעמוקאב טנאקעג טשינ געװ ןרעדנא ןא ףיוא טאה סאװ טנגױ

 .רעװעג ןײק

 טאה קינלעימכ ןיא ״רמושה״ ןופ טעברא עלאגעלמוא יד

 ךיז ןבאה סע :ןראפעג ןוא ןטײקירעװש ףיוא ןפארטעגנא

 ןגעװ ךיז טםיװרעד ןבאה םאװ ׳ןטנאיצילאפ עשידײ ןעניפעג

 ־קעװא טימ םירמוש יד טארדעג ןוא תופיסא עלאגעלמוא יד

 •ןרעגאל יד ןיא ײז ןקיש

 ־לעימכ ןײק ןעמוקעג שטיװעלינא רעדיװ זיא 1942 בײהנא

 יד םירבח עשיאעדיא ענײז ןבעגעגרעביא טאה רע וװ ׳קינ

 ןוא ץעשזלעב רעגאל־םגנוטכינראפ םעד ןגעװ העידי עטשרע

 .אטעג רעװעשראװ ןיא עיצאוטים רעלאפארטםאטאק רעד ןגעװ

 זיא עשראװ ןיא םירבח יד ראפ ףליה ןפאש וצ גאלשראפ ןײז

 זראװעג ןעמונעגרעטנוא דײלג זיא סע .ןראװעג ןעמונעגנא

 .ךעלקעפ־זײפש ןוא טלעג עשראװ ןײק ןקיש וצ עיצקא ןא

 טריגאפארפ ךוזאב ןקיזאד םעד תעב ןיוש טאה שטיװעלינא

 רעד ךיז ןלעטשוצנגעקא לטימ ןקיצנײא םעד יװ דנאטשרעדיװ

 .ןשטײד יד ןופ עיצאנימרעטםקע־ןסאמ רעשיזיפ

 ןופ ןראװעג טקישעג זיא ןראפקעװא םעשטיװעלינא ךאנ

 ןריפוצנא ןאמטלא איםאט ןירעלדניבראפ עטסוװאב יד עשראװ

 .לילג רעמאדאר ןופ טעברא רעלענאיצאזינאגרא רעד טימ

 ןעמוקעג טײצ וצ טײצ ןופ רעטײװ זיא יקםנישיװ־אגיװ ךיוא

 רמושה רעקינלעימכ רעד טאה 1942 רעמוז .קינלעימכ ןײק

 ־אטםנעשט ןײק ץוביק ןיא ןראפוצסיורא לעפאב א ןעמוקאב

 ׳זראװעג טריפעגםיוא טשינ זיא לעפאב רעקיזאד רעד .װאכ

 טימ טקאטנאק רעד ןראװעג ןריולראפ זיא קיטײצכײלג לײװ

 טײצ א ןיא .טראד עיצקא־סגגולדיזסיוא רעד בילוצ עשראװ

 ןאראפ זיא׳ם זא ״רעידי א ןראוועג ןטלאהרעד רעדיוו זיא םורא

 ־עשראװ ןיא עכעלטנגױ קינלעימכ ןופ ןעמענוצסיורא ןאלפ א

 ךיז טאה סאװ ,ףמאק ןיא ןעמעגוצלײטנא ידכ אטעג רעװ

 ןיא ״גנולדיזסיוא״ רעטײװצ רעד ךאנ ;טײרגעג טראד

 ךעלטשער עקידכעבענ ןבילבראפ דאנ זענעז׳ס װו ,קינלעימכ

 ־עגנא זיא ״דליהק רעקידנזיורב גנאל טשינ טשרע רעד ןופ

 עשיאעדיא ןעמענוצטימ קעװצ ןטימ ןאמטלא איסאט ןעמוק

 עקמולב זיולב ןראפעגטימ ןענעז סע .עשראװ ןײק םירבח

 ןלאפעג רעטעפש ןענעז עכלעװ ׳רעפינש דוד ןוא דנאבטעמאס

 .(29אטעג רעװעשראװ ןיא

 םאוו ןדיי רעקינלעימכ יד ןרעוו טנאמרעד ןפראד רעדנוזאב

 יימרא רעשיליופ רעד ןיא רענלעז םלא ןעמונעגלייטנא ןבאה

 ץא םוחנ לשמל ,(דנאלסור ןיא ןראװעג טריזינאגרא זיא סאװ)

 סאװ ׳ערעדנא ןוא (קעטעימ) יקסװעינשאװק השמ ׳ילאמ ריאמ

 ליפעג־המקנ רעײז ןכעלקריװראפ לאמטפא טנאקעג ןבאה

 ןוא רעדירב עטכארבעגמוא ערעײז ןופ רעדרעמ יד יבגל

 טסיקנאט רעד טנבײצעגסיוא דיז טאה סרעדנוזאב .רעטסעװש

 םײב ןפמאק ערעװש ןיא ןעמונעגלײטנא טאה םאװ ׳ילאמ םוחנ

 ײב ךיוא יװ (עציליפ ןוא עקראװ ןשיװצ) לםײװ יד ןריםראפ

 רעד ךאנ .רעדא יד ןריסראפ ןוא עגארפ ןופ גנואײרפאב רעד

 ןיפ טנגעג רעד ןיא רעגאל־עיצארטנעצנאק א ןופ גנואײרפאב

 ראפ ןעמוקאב טאהעג ןיוש טאה םאװ ילאמ םוחנ זיא ׳ןילרעב

 גנונכײצסיוא עשירעטילימ עטםכעה יד טײקיטעטספמאק ןײז

 ־ןריציפא ןא טקידנעעג ךיוא טאה ןוא ״יראטילימ יטוטריװ״

 זיא רע וװ ׳ןילרעב ןופ רערעבארעד יד ןשיװצ ןעװעג ׳עלוש

 טנאמרעד רעטיױו ףראד סע .(30קנאט ןײז ףיוא ןראפעגנײרא

 קינשטוראפדאפ טםיטושאראפ ןוא טםירעליטרא רעד ןרעװ

 טזאלעגפארא ךיז טאה סאװ ,(קעטעימ) יקםװעינשאװק השמ

 ־טסא ײב ןטםיטושאראפ 14 ןופ עפורג רעלעיצעפס א טימ

 רעצלעק ןופ טנגעג רעד ןיא יצ ןלעטשוצטםעפ ידכ ׳עצװאר

 •רענאזיטראפ ךיז ןעניפעג עװטסדוװעיאװ רעװאקארק ןוא

 ײמרא רעכעלטפאשטנײרפ רעשיטעיװאס רעד ןופ ןעגנולײטפא

 וצ ײז ׳דיז ןעניפעג עכלעזא ביוא ןוא ,״אװאדול אימרא״

 שיטקאפ .רעװעג טימ ןרעכיזראפ ןוא ןלושסיוא ׳ןריזינאגרא

 ןוא עשיםור 3000 ךרעב ןעניפעג טנגעג רענעי ןיא ךיז ןבאה

 ־ײדנאמאק ןוא ראטקורטסניא ןא יװ .רענאזיטראפ עשיליופ

 יקםװעינשאװק טאה ׳רעסײרפיוא־סענימ ןופ ןאילאטאב א ןופ

 ־יטראפ יד ןופ עיצאזינאגראער רעד וצ רעײטשוצ ןײז ןבעגעג

 עליבאטס ןריפםיוא ןביוהעגנא ןבאה סאװ ׳םעיצאמראפ־רענאז

 יעד טימ ןטקעיבא עשירעטילימ עשישטײד ףיוא ןטאטנעטא

 םאוו םירישכמ ןוא ןעלטימ עשינכעט ענרעדאמ ןופ ףליה

 ־שאווק טאה לשמל יוזא .דנאלםור ןופ ןראװעג טקישעג ןענעז

 טימ ןענאגאװ ך ןופ גוצ ןשירעטילימ א ןםירעגפיוא יקםװעינ

 זבעג) זראװעג טרעטעמשעצ זיא םאװ ׳וױטאמאקאל א

 ־רעד ןענעז ןשטײד קיסײרד עכעלטע .(קםנאק ײב ןאמאלאק

 טעדנוװראפ ןענעז ליפ ןוא טרא ןפיוא ןראװעג טעגרה

 •ןראװעג

 רעשידלעה רעד ןרעװ טנאמרעד ךיוא ףראד טרא םעד ףיוא

 טשינ רעטנענ ײב ׳דיז טאה םאװ ׳ןאמפױק ףלאל רוחב

 רעשזעימאדנאם םעד ףיוא ןפראװעג ׳ןדנעטשמוא עטנאקאב

 .(״טיוט ןשידלעה א מימ ןעמוקעגמוא זיא ןוא רעשעל ררוצ
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 טרעהעג ךיז ןלעטשנגעקטנא ןװיםאפ ןופ ןעגנונײשרעד יד וצ

 ןוא אפוג טאטש ןיא ןקאילאפ ײב ךיז ןטלאהאבםיוא םאד ךיוא

 ראפ ךיז ןלעטשראפ סאד ךיוא יװ ׳רעפרעד עקימורא יד ןיא

 ןטימ ןדנובראפ גנע זיא עגארפ עקיזאד יד רעבא .רעירא

 םעד תעב ןדײ וצ ןקאילאפ ןופ ןעגנואיצאב :םעלבארפ

 .דאירעפ־םוקמוא

 ןקאילאפ ןעװעג ןענעז׳ס זא ׳ןלעטשטסעפ ךײלג ןליװ רימ

 ־םקלאפ רקיעב ׳סעפורג עכעלטפאשלעזעג ענעדישראפ ןוס

 ־אטעג יד ןופ תונברק יד ןטלאהאבסיוא ןבאה סאװ ׳ןשטנעמ

 םאװ ׳ראפעג־טיוט רעד ףיוא טקוקעג טשינ ׳סעיצאדיװקיל

 ןבאה ןקאילאפ ערעלעדײא יד .טארדעג ראפרעד ײז טאה

 םאװ ,עיצאזילאראמעד רעקידלאװעג רעד רעביא טקיטײװעג

 ןוא ,םרעיושוצ עוױםאפ יד ײב סיורא טפור דראמנסאמ רעד

 ךיז ןבאה סאװ ,רעדניק ןופ תומשנ עגנױ יד ײב לעיצעפם

 ויא יקסנימעיזאק ןועמש טנאיצילאפ־אטעג רעד
 עשראװ ןיא דנאטשפיוא־אטעג ןיא ןלאפעג — קינלעימכ

 ןדראמ וצ טביולרעד זיא׳ס זא ׳קנאדעג םוצ טנײװעגוצ

 .ןשטנעמ זײװנעסאמ

 ןבאה ,רעדגיק עריא טימ ,ראש ןתנ ןופ יורפ יד ,ראש עטלא

 ־סיוא״ םעד ןופ ,ץינפאטס ראפ מ״ק עכעלטע קידנפיולטנא

 טלקמ םוקמ ןקילײװטײצ א ןעמוקאב ,טראפסנארט־״גנולדיז

 ־ילעטניא עטנאקאבמוא 2 ײב גנואיצאב עכעלטנײרפ א ןוא

 טסירק רעלעדײא ,רעטנאקאבמוא ןא — .םנטסירק עטנעג

 רעיופ םעד וצ טריפעג טכאנ עצנאג א ײז טאה רעדיװ

 ־אלטנא יד ןפלאהעג ליפ טאה סאװ ,װעזאלש ןיא ןעיפמעטם

 א ,שטיװאטראנעל עקנאמ ןיטםירק יד טאה ןכײלגסאד .ענעפ

 א ךשמב ,ךיז ײב ,יז ןטלאהאבסיוא ,ראש עטלא ןופ עטנכש

 טימ ראש יורפ עקיבלעז יד .שפנ תוריםמ סיורג טימ ךאװ

 טימ דניקרעטםעװש א ךיוא יװ רעטכאט א ןוא ןיז 4 עריא

 ךאטם טסירק םעד ײב ןטלאהאבסיוא ךיז ןבאה הלכ ןײז

 געט 10 טימ םישדח 27 ךשמב װאדישז ףראד ןיא אבושאק

 ־םגירק א ׳טםירק רעקיזאד רעד .(גנואײרפאב רעד וצ זיב)

 ןעװעג זיא סאװ ׳המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ןופ דילאװניא

 ־קאבאט ןײז) ראש עילימאפ רעד טימ טעדנײרפאב רעײז

 רעד טעטכאפראפ ןראי ןופ ײר א ךשמב רע טאה עיסעצנאק

 עקיזאד יד ידכ ןעװעג בירקמ שממ ךיז טאה ,(ראש עילימאפ

 עקילאמײװצ יד ףיוא טקוקעג טשינ •ןעװעטארוצפא החפשמ

 ךרוד ןראװעג טריפעגכרוד ןענעז םאװ ׳םעיזיװער גנאל־ןהעש

 םעצװאקא יד) אבושאק ײב םעצװאקא םעדנאב יױוצ

 ךיז טלאהאב ראש עילימאפ יד זא טכאדראפ א טאהעג ןבאה

 ןײז ןוא דילאװניא רעד סאװ פעלק יד ןוא (םיא ײב םיוא

 ־עגנײא טשינ ךיז ײז ןבאה ׳טפאכעגנײרא ןבאה החפשמ

 .(״ןבארב

 ־ערקעם רעשיטקאפ רעקידהמחלמראפ רעד ׳טרענײלק ףסױ

 רעד תעב ןוא ׳קינלעימכ גנוטלאװראפ־טאטש רעד ןופ ראט

 ־עדנײמעג יד ראפ רעטמאאב רעוױטארטםינימדא — עיצאפוקא

 וצ ןפור־םפליה טימ הרצ תעב ןדנאװעג ךיז טאה ׳םינינע

 זיא רע עכלעװ טימ ׳םיצירפ ןוא ןקאילאפ עטנעגילעטניא

 ןופ ראנאיצקנופ םלא ןעגנודניבראפ ןיא ןענאטשעג ןראי עלא

 .ןפלעה וצ םיא טגאזעגפא ךיז ןבאה ײז רעבא .ענימג רעד

 רעד ײב טײקכעלשטנעמ רעמ ןעניפעג רע טאה ןגעקאד

 הנמלא רעקידנעמאטש דנאטש ןקירעדינ ןופ ןוא רעמערא

 גנױ־רקםה םעד ׳ןטבילעג ריא ןוא שט־ק שזורטם ןופ

 ןבאה ןשטנעמסקלאפ עשיליופ עקיזאד יד .יקם־ש קענאי

 ןטלאהאבםיוא ןעלטימ עטריניפאר ןוא שפנ־תוריסמ םיורג טימ

 רעײז ןופ רעלעק ןיא טרענײלק החפשמ יד טיהעגפא ןוא

 סעילימאפ עשיליופ ערעדנא ײר א ײב ךיוא .(33לביטש ןײלק

 שינעטלעהאב ןיא ךיז ןבאה יוזא .ןדײ ןטלאהאבםיוא ךיז ןבאה

 רעװעלדיש ןפיוא קישטשװאװ עילימאפ רעכעלטסירק רעד ןופ

 ךיוא ךיז ןבאה ןקאלאפ ײב .םביוטלעקריט יד ןענופעג געװ

 ,שטיװעינגא ,יקצאבארקם :תוחפשמ יד ןטלאהאבםיוא

 ךאנ ןפראד סע .(34דלעפנײטש עיש ,ןאמטוג ,דלאװגנאל

 ךרוד ףליה ןלײטרעד ןופ ןטקאפ ערעדנא ןרעװ טנאמרעד

 ןאראטסער ןופ רעמיטנגײא ןופ ןיז רעד ׳יקםניוױלש .ןקאילאפ

 ןריפאפ ״עשירא״ ןעמוקאבםיורא ןפלאהעג טאה ׳קראמ ןיא

 ךיוא .ןירעגעװש ריא ןוא קינװאדאימ םירמ יורפ רעד ראפ

 עיצאראטםער א ןופ רעמיטנגײא ,יקםװיאדארטם עילימאפ יד

 ־טעמאס הקבר ועלגעמ טײװ יװ ןפלאהעג טאה ׳קראמ ןיא

 ־םיוא ריא טאה יקםװאדארטס קעינאמ רערעל רעד ;דנאב

 אװאלסינאטם ןעמאנ ןפיוא עקירטעמ עשירא ןא טעבראעג

 רעקיזאד רעד ןופ ךמס ןפיוא .אלאװאכוס ףראד ןופ אקסנאװיפ

 ןוא ,״עטראקנעק״ עשירא ןא ןעמוקאב יז טאה עקירטעמ

 טײז רעשירא רעד ףיוא ןטעברא טײצ ערעגנעל א טנאקעג

 טסוגיוא) דנאטשפיוא םעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב ,עשראװ ןיא

 טעבראעג ןרעדנא ןשיװצ ילאמ הקבר טאה עשראװ ןיא .(1944

 ־ראפ ןשיליופ א ןופ יורפ רעד ,אקצעלאס יורפ רעד ײב

 זיא דנאטשפיוא םנופ ךורבסיוא ןכאנ .לארענעג ןקידהמחלמ

 ןײק עטסאבעלאב רעד טימ ןעמאזוצ ןראװעג טריםעגסיורא יז

 .דנאלשטײד
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 ןענופעג דיוא דיז ןבאה עשראװ זיא טײז רעשירא רעד ףיוא

 שילאק םירמ ,קינװאדאימ עטײמ ,(אדליטאמ)אקסניזדאר עשאב

 רעבא זיא קלאפראפ עקיזאד סאד) קנאלב ןױצ ןב ןאמ ריא ץא

 ר״ד ,(עירעמראדנאשז רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלאפעגנײרא

 ןיא .עראשזד עשטביר ,יורפ ןײז טימ רעװש ןתנ ,יקסװאנאלאב

 ־רעטייװ יד טלקמ ןקילייװטייצ א ןענופעג ןבאה עשראוו אטעג

 קעינאמ ץא האל ,רעמאה לרעב :םידירש רעקינלעימכ עקיד

 עראשזד םהרבא ,דנאבטעמאס עקמילב ,ןאמצלאז המחור ׳סײרפ

 .(גףטראגנסינ הקבר ןוא

 ״עיצקא״ רעטשרע רעד ראפ ןפאלטנא ןענעז םאװ ןדײ יד

 עקימורא יד ןופ םירעיופ עשימײה ייב ךיז ןטלאהאבסיוא ןוא

 ןבאה ,.לג.ד.א רעבירג ,ןלאטש ׳סרעלעק ׳םרעײש ןוא רעפרעד

 ןיא טלעג רעײט טימ טלאצאב ״תוריד״ עקיזאד יד ראפ

 ,רעטעפש רעװ רעירפ רעװ ,ייז ןופ עטםײמ יד רעבא .תונתמ

 ־רעביא ײז רעדא ןבירטעגםיורא רעדעװטנע ןדײ יד ןבאה

 .(36ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעג

 ׳דײר־קינװאדאימ םירמ תונורכז עריא ןיא רעביא טיג יוזא

 םירעיופ עטנאקאב ןבאה עיצקא רעטשרע רעד ברע זא

 ךעלזײה 3 יד ןופ םענײא ןיא ןקיטכענוצרעביא ריא טביולרעד

 ־ראמוצ רעבא .סעלאקם יד רעביאנגעק ןענאטשעג ןענעז םאװ

 טםיש ןעמ לײװ״ ארומ םיוא ןבירטראפ ײז ןעמ טאה סנג

 טאה ןשינעכוז עגנאל ךאנ .״ןדײ םיוא ןטלאהאב םאװ ׳ןטםירק

 ףראד ןקיטײז םעד ןיא טלקמ א ןעמוקאב ךײר־קינװאדאימ .מ

 ריא ןופ ןבאה םירעיופ יד יװ םעדכאנ רעבא ,װאכעשזאג

 •(37ןעװעג קלםמ יז ײז ןבאה ןכאז עלופטרעװ ןעמוקאבםיורא

 ןפוא ןלאטורב א ףיוא זיא סאװ ,ילאמ הקבר ןכײלגסאד

 זיא ,שטיװעקוצש קעשאטם ךרוד ןראװעג ןבירטעגםיורא

 סאװ ,קאילאפ א ךרוד ׳ץלעק רעטניה ןראװעג טביוראב

 ־טנרא יד וליפא .(3*עשראװ ןײק ןריפרעבירא טלאזעג יז טאה

 םיצפח יד ןבעגוצפא טלײאעג טשינ ךיז ןבאה ןקאילאפ ערעכעל

 טאהעג טשינ ןבאה םיאװ ׳ןדײ עקיטפרעדאבטיונ יד תורוחס ןוא

 ןטלאהאבםיוא ןראפ םיתב־ילעב עכעלטםירק ערעייז ןלאצאב וצ

 ־נײרא יװ ײס ןלעװ ןדײ יד זא רעכיז ןעװעג ןענעז ײז .ײז

 ךיז ײז ןבאה רעבירעד ןוא ,ןשטײד יד ןופ טנעה יד ןיא ןלאפ

 א רעביא טיג — יוג ןײא״ .סעפע ןבעגקירוצ ןופ טגאזעגפא

 ־עגפא םעפע טאהעג אי זדנוא טאה — תודע רעטקיביולגאב

 םיצקש 2 זדנוא ןענעז ׳םיא ןופ קידנעייגםיורא רעבא ׳ןבעג

 ־קירוצ ץלא זדנוא ןופ ןוא טנעה יד ןיא סעסאק טימ ןלאפאב

 .״ןעמונעג

 קראטש ןעװעג ןענעז םאװ ׳ןקאילאפ קינײװ טשינ ןעװעג

 עדנאגאפארפ רעשידײ־יטנא רעשיצאנ רעד ןופ טסולפנײאאב

 ןשטײד יד זיא רעװש טשיג .ןדײ וצ ןעגנואיצאב ערעײז ןיא

 ־םיוא רעײז ראפ ןעניװעג ףיוא ןםולפנײאאב וצ ןעמוקעגנא

 ןוא םירחום עשיליופ ענעקאבעג־שירפ יד קיטילאפ־גנוטאר

 זיא זיײ ויפ סעיםעפארפ יד טנשריעג ןבאה םאװ רעלדנעה

 רעטײװצ רעד תעב .ןעמארק ןוא ןעגנומענרעטנוא ערעײז

 רעטגיה) ץאלפ־למאז ןופ טנעאנ ןענאטשעג ןענעז ״עיצקא״

 ןוא רעליש ײז ןשיװצ ׳ןקאילאפ ליפ (זיוה םקאנרעטסאפ השמ

 ךיז ׳טאפש ןוא רעטכעלעג א טימ ןוא ׳ןלוש ןופ סנירעליש

 ןוא ןעקנורטעג ןבאה ייז .ןדיי יד ןופ קילגמוא םוצ טקוקעגוצ

 םעד סיורא טבײרט ןעמ םאװ ׳םעד בילוצ תוחמש טעװארפעג

 .(39טאטש ןופ ןדײ טשער

 א ,ארעדנאק רערעל־לוש־סקלאפ רעקינלעימכ ןופ יורפ יד

 קינװאדאימ םירמ טרסמעג טאה ,םיקסװאלװאפ יד ןופ רעטכאט

 עשראװ ןײק לאזקאװ רעצלעק ןופ ןראפ טוװרפעג טאה יז תעב

 רעקיזאד רעד ןופ טאטלוזער ןיא .עלעגנײ סרעדורב ריא טימ

 .דניק םאד ןסאשעג אפאטםעג יד טאה הריםמ

 ןפיוקוצרעביא ןעגנולעג זיא םאװ ׳ןאמ 150 ןופ עפורג יד

 ןוא עיצאטס־ןאב רעקינלעימכ רעד ןופ קיגלאשטאנ םעד

 עיצאטס רעד ףיוא זיא ׳װאקאר ןײק גוצ ןלעיצעפם א ןעמוקאב

 עשיליופ דרוד ןראװעג ןלאפאב קאטאפ ׳אינגורד ׳וװניורטס

 ןגאלשעצ ךיוא ראג טריבאר ראנ טשינ ןבאה סאװ ׳םענאגילוכ

 .(4״גוצ ןשידיי ןופ ןרישזאםאפ יד

 רעקינלעימכ יד ןדראמסיוא ןיא קלח םעגײלק ןײק טשינ

 ׳ןעגיושראפ ערעטצגיפ ׳ןקאילאפ טאהעג ןבאה םידירש

 ןיא ןדײ יד ןלאפאב ןענעז סאװ ׳לאפפא רעכעלטפאשלעזעג

 ןיא ןענעז ןעיורפ עשידײ 2 .ײז ײב טריבארעצ ץלא ןוא דלאװ

 א .ןראװעג טעדראמרעד ןוא טביוראב װאקאר ןבעל דלאװ

 יד ןיא ״עיצקא״ רעד ןופ גאט ןיא ןלאפאב זיא םײוג עפורג

 ןוטעגסיוא ׳ביוטלעקרוט רעדירב יד קינלעימכ רעטניה םעלאקם

 ײז ףום םוצ ןוא ןעמונעגוצ ײז ײב ץלא ׳דמעה םוצ זיב ײז

 ןופ מ״ק 2 ׳עצירז) ןקאילאפ רעצירז ךיוא .טעגרהרעד

 עשידײ 2 טעדראמרעד ןפוא ןכעליורג א ףיוא ןבאה ,(קינלעימכ

 אינגורד ףראד ןיא .שטיװעקיציאװ ןוא קעראט סעילימאפ

 •חײ 7 ןראװעג טעגרהרעד ״עיצקא״ רעד ראפ גאט א ןענעז

 ןדײ ענעפאלטנא ןדראמרעד ןופ ןוװרפ ןוא ןביור ןופ ןטקאפ

 טאה סאד יװ ,ןאב רעד ףיוא טרא ןא טאהעג ךיוא ןבאה

 ןענעז םאװ .עפאמ ןמלק ןוא לאיחי רעדירב יד טימ טריםאפ

 .(41װאקאר ןײק ״עיצקא״ רעד ראפ טכאנ רעד ןיא ןפאלטנא

 דיז זבאה סאװ ןדײ יד זא ,טריסאפ ךיוא רעבא טאה םע

 ראפ ןבאה םאװ ןקאילאפ ןפארטעג ןבאה דלאװ ןיא ןענופעג

 ףיוא זטלאהאבסיוא ןוא ךיז וצ ןעמונעגניירא ײז זײרפ ןטוג א

 ־לעהאב טוג א טאה דימת טשינ רעבא ,טײצ רעםיװעג א

 א ףיוא זיא יוזא .גנורעכיזראפ עלופ א ןבעג טנאקעג שינעט

 לטיג ץא לגיפש עילימאפ יד ןעמוקעגמוא ןפוא ןשיגארט

 יפ״ע ןענעז םאװ (רעצעלסײװ לטיא) רעטכאט ןוא יקצינשיװ

 ־לעהאב א ןיא ןשטײד יד ךרוד ןראװעג טקעדטנא לאפוצ

 .(42שינעט

 ־לאהאבסיוא עטצעל יד ןופ עגאל יד ךיז טאה 1943 יאמ ןיא

 עשיליופ יד .טרעגרעראפ רעיױ םידירש ןקאילאפ ײב ענעט

 — .ז.ס.נ ןיא ״רעפמעק״ יד דיוא יװ םעצװאקא) רענאזיטראפ

 טנאה רענעגײא ףיוא ןבאה (חוחוב עטנפאװאב עלאנאיצאג

 טקוקעג טשינ .טכארבעגמוא ײז ןוא ןדײ ענעטלאהאב טכוזעג

 ־אגרא עשיליופ עלאגעלמוא יד ןבאה לעיציפא סאװ ףיורעד

 ־עשראװ ןופ דנאטשפיוא ןטימ תוכייש ןיא טגראוועג סעיצאזינ
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 לעיצעפם א ןיא יקסראקיש לארענעג ןופ לעפא ןוא אטעג רעװ

 טרעװ םאװ ףליה עדעװטעי זא ,לטעלבגולפ ןטזאלעגסיורא

 עשירעכערבראפ רעײז ןריפכרודא ןיא ןשטײד יד ןבעגעג

 רעדעי״ .ןליופ יבגל הריבע ערעװש א זיא ןדײ ןגעק ״עיצקא״

 ־גולפ ןטנאמרעד ןיא טגאזעג שוריפב ךיז טאה — קאילאפ

 עשיליופ ײר א ךרוד ןראװעג טקורדעגרעביא זיא סאװ ׳לטעלב

 רעד ןיא טימ טעברא םאװ — ןעגנוטײצ עשידרערעטנוא

 ,ןריבאר ןוא ןרםמ ,ןרישזאטנאש ךרוד עיצקא רעכעלרעדרעמ

 רעד ןופ ןצעזעג יד ןגעק ןכערבראפ ןרעװש א טײגאב

 •״טפארטשאב ףכית ןרעװ טעװ ןוא קילבופער רעשיליופ

 ־יגאגרא עטנאמרעד ןביוא יד ןבאה ףיורעד טקוקעג טשיג

 ־עגמוא — תודע רעכעלםעלראפ א רעביא טיג םע יװ ,סעיצאז

 ־לאהאב יד ןופ 90% טנעגעג רעקינלעימכ רעד ןיא טכארב

 ןראװעג טעגרהרעד ילױ ןט־30 םעד זיא יוזא .ןדיי ענעט

 ןפאשרעד זיא טםוגיוא ןט־13 םעד ;ןאמרעלק לשרעה ײז ךרוד

 ןעגנורפשעגפארא ותעשב זיא סאװ ,טסילדלאג סחנפ ןראװעג

 ,ןאמראלק לחר ךיוא ;עקנילבערט ןײק גוצ ןקידנפיול ןופ

 טפאכעג זיא ,טנעה עשיטידנאב יד ןופ ןפאלטנא זיא סאװ

 ןיא דלעפ ןיא טעבראעג ןבאה םאװ םירעיופ יד ךרוד ןראװעג

 א ןופ ןעמוקעגמוא זיא יז .ןשטייד יד וצ טלעטשעגוצ יז

 .טסוגיוא ןט־30 םעד ליוק רעשישטײד

 ךרוד ןראװעג טעדראמרעד ןענעז ןדײ עטנאמרעדנביוא יד

 ןיא ךיז ןטלאהאבסיוא םישדח 10 ךאג ״םעקװױאב״ עשיליופ

 זא ךיז טײטשראפ .ןעגנוגנידאב ערעװש ךעלנײװעגרעסיוא

 ־רעד יד ןופ ןכאז עלא ןעמונעגוצ ןבאה רעדרעמ עשיליופ יד

 רעד ,טסילדלאג קחצי יװ ,הלוגס ידיחי ראנ •עטעדראמ

 רעגאװש ןוא ןאמראלק לחר עטעדראמרעד יד ןופ רעדורב

 םעד ,תבש) גנואײרפאב יד טבעלרעד ןבאה ,ןאמראלק שרעה

 ראפ ךיז ןטלאהאבסיוא םישדח 29 ךאנ (1945 ראונאי ןט־13

 .(׳3גנורעקלעפאב־ליװיצ ןוא רענאזיטראפ עשיליופ ,ןשטײד יד

 יד ןופ ןקאילאפ ןבאה גנואײרפאב רעד ךאנ וליפא רעבא

 ־סיוא ראפ שט־ק יורפ יד טפדורעג ןרעפם עטנאמרעד

 ץפ ןפיולטנא וצ ןעגנוװצעג ןעוועג זיא יז ;ןדײ ןטלאהאב

 גנורעקלעםאב עשימײה יד טאה םורא יוזא .(ייקינלעימכ

 גנוטכינראפ יד סאװ ,םעד ןיא קלח םענײלק ןײק טשינ טאהעג

 רעד זיא ןוא קינלעימכ ןיא גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןופ

 ןטםילאנאיצאנ עשיליופ יד .עלאטאט א ןעװעג זיא טנגעגמוא

 יד ןפלאהעגוצ וױטקא ןבאה םאװ ,יד רקיעב ןעװעג ןענעז

 ךאנ ןוא ״סעיצקא״ יד ןריפוצכרוד רעדרעמ עשיטסירעלטיה

 ןעמונראפ ךיז ײז ןבאה ״ןײרנעדױ״ ןופ גנורימאלקארפ רעד

 ןבאה עבלעװ ,ןדײ עקידעבעל ךעלטשער יד ןעגגאפפיוגוצ טימ

 ןבאה רעדא ,ןשינעטלעהאב ענעדישראפ ןיא ןטלאהאבםױא ךיז

 ןבאה ײז .רעדלעװ ןוא רעדלעפ רעביא טעקנאלבעגמורא

 ־םיורא טשיג ךיז לאז סע זא ,טײקמאזכאװ ךס א ןזיװעגםױרא

 •לגענ עשיצאנ יד ןופ דײ ץיא זײק ןשטילג

 טנאמרעד ןפראד ןטקאפ עטנאמרעדנביוא יד ןופ טכיל ןיא

 טעדראמרעד ןענעז סאװ ׳ןקאילאפ יד דובכה תארי טימ ןרעװ

 ־װאדארטס איראמ :ונײהד ,ןדײ ןטלאהאבסיוא ראפ ןראװעג

 ־ארטס סקילעפ ׳ןאיארט װאלםינאטם ׳װאלצאװ ןוז ןטימ אקם

 .א.א ׳יקסמאד

 ןײק טכאמעג טשינ ךאנ גנואײרפאב יד טאה ןרעיודאב םוצ

 ׳םארגאפ רעצלעק ןיא .ןבעל ןשידײ ןופ תורקפה רעד וצ ףום

 :ןדײ רעקינלעימכ 4 ןעמוקעגמוא ןענעז ,1946 ינױ ןט־4 םעד

 ־אקימ לדנמ ןוא גרעבנזײא לדױ השמ .גרעבנײװ לאומש

 תעב ׳םארגאפ ןופ גאט ןיא .אנטולפ יורפ ךיוא יװ יקםװאל

 ןענעז 81 ןוא ןדײ 46 ןראװעג טעדראמרעד ןענעז םע ןכלעװ

 ־נזיוט קינלעימכ ןיא טלמאזראפ ךיז ןבאה ׳ןראװעג טעדנהוראפ

 םאװ ׳ןדײ 14 יד םארגאפ א טארדעג טאה סעןואםירעיופ רעמ

 ןעמוקעגנא דארג ןעגעז קילג םוצ .ןענופעג אד ןאד ךיז ןבאה

 עקיזאד יד .רעטילימ טימ ןענישאמ עכעלטע קינלעימכ ןײק

 ןשידײ ןשידלעה םעד טימ שארב גנולײטפא עשירעטילימ

 א טנפעעג טאה ׳שטיװאקװעל עקטע ׳קיגלעימכ ןופ לדײמ

 רעד ןיא ןעטס א ןטלאהעג טאה ןײלא עקטע)ןומה ןפיוא רעײפ

 ךיז זיא ןומה רעד .(סקניל ןוא םטכער ףיוא ןסאשעג ןוא טנאה

 ןראװעג טעװעטארעגפא ןענעז םורא יוזא ןוא ןפאלעגרעדנאנופ

 ןיא גאט םענעי ןיא ןענופעג ךיז ןבאה עכלעװ ׳ןדײ יד

 .(׳■יקינלעימכ
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 הלהק רעקינלעימכ רעד ןופ ןברוח רעד זיא םורא יוזא

 יד ךיוא ןענעז ןבראטשעגסיוא .רעקידנעטשלופ א ןעװעג

 ןקיטראנגײא רעײז טימ הביבם רעד ןופ ךעלטעטש עשידײ

 יד טימ ןעמאזוצ טעטכינראפ ןוא טרעטשעצ ,רעגײטש־סנבעל

 ןעמאזוצ ,םישרדמ יתב ןוא ןלוש יד טימ ,סנבעל עשידײ

 םלוע תיב רעקינלעימכ ןפיוא .סנימלע־תיב יד טימ וליפא

 וצ ףיוא טצונראפ ןוא ןראװעג ןכארבעצ תובצמ יד ןענעז

 ןענעז ןראוטארט רעקינלעימכ יד ךיוא .ןעײםאש ןטכיראפ

 .תורבקה־תיב ןופ תובצמ טימ ןראװעג טריקורבםיוא

 רעקינלעימכ ןשידײ םעד ןופ ץנעװרעטניא רעד קנאד א

 רעד ןיא לײטפא־לאנאםרעפ ןופ ףעש ,יקסװעינשאװק ריציפא

 רעד ךאנ תובצמ יד ןעמ טאה ,טפאשדאװעיאװ רעצלעק

 ןוא ןראוטארט ןוא ןקורב יד ןופ ןעמונעגםיורא גנואײרפאב

 ־פיונוצ ךיוא ןענעז סע .תורבקה תיב ןפיוא טריפעגרעבירא ײז

 ןוא ׳ענעםירעצ ןוא עצנאג ׳תורות ירפס יד ןראװעג ןעמוגעג

 םע .עיצאגערגנאק רעצלעק רעד ןופ תושר ןיא ןבעגעגרעביא

 ידכב ןצנעװרעטניא ײר א ןראװעג ןעמונעגרעטנוא ןענעז

 ־אבםיוא ןעװעג ןענעז םאװ ׳רעדניק עשידײ יד ןעמענוצפא

 .(46ןטםירק יד ײב ןטלאה

 זיא ןדײ יד ןופ ןטיארסיוא ןשיזיפ ןטימ טנאה ײב טנאה

 רעזײה ערעײז ןטכינראפ םאד םוטעמוא טעמכ ןעגנאגעג ךיוא

 טזאלעג ךיז ןבאה םאװ ׳רעטרעניוװ ןופ םאנסיוא םעד טימ

 .רעירא ראפ ןדנעװראפ
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 תורעה

 ןױצךב > ״קינלעימכ ןיא שינעטלעהאב א ןיא״ :ףםױ טרענײלק •1

 :(קעטעימ) השמ יקסװעינשאװק ו ״ןעגנורעדנאװ־המחלמ. :ןאמצײװ

 ךיוא ןכײלגראפ ♦״קינלעימכ ןופ טנגעג רעד ןיא ןעגאזיטראפ טימ״

 טעבראאב ,קינלעימכ ןיא טאר־לאנאיצאג ןשיטאטש ןופ עיצאלער יד

 יעשזדנא טאר ןופ ראטערקעס רעד ןוא יקצישטיאװ שואעדאט ךרוד

 — קילדעישדאפ

 ״רי1,3£6(113 111(1110801 2^<1ס\\ז81*16;| ר# 023,816 0^111)3,011 111116-

 1*0^81^163 1313ס1ב 1941—1944".

 ;״עיצאפוקא רעלטיה רעד ןיא קינלעימם״ :השנמ שזאצנאמ ♦2

 םענעראװעג־בורח ןכאג טײצראי ןט־1ס םוצ״ :פאקשרעה ♦װ

 ♦״1952 רעכמעװאנ 17 ,גאט רעד״ ,״קינלעימכ לטעטש

 ךיוא יװ אפוג ןטראד ,שזאצגאמ ; ״ונתרײע הברחג ךכ* ♦3

 עקידעבעל א״ :לארשי ,ךילרךא ♦לגראפ ♦ןטראד ,טרעגײלק

 ? ״ןעגנובעלרעביא ענײמ״ :בקעי גרעבמעל ן ״תודע

 ערעזדנוא ןופ געװ רעטצעל רעד״ :ירעמ ןוא רוטרא סעלדנעהנײלק

 ןיא ןבעגעגפא תודע תײבג ןײז ןיא ♦״ןדײ רעקיגלעימכ ערעײט

 ״מונ) ןעכגימ ןיא עיסימאק רעשיראטסיה רעשידײ רעלארטנעצ רעד

 לאיחי רעביא ןביג ,(עיצקעלאק רענעכנימ ,װיכרא־םשו־די ,(761/621

 ןבירטעגפיונוצ ןענעז שרדמה תיב ןיא זא ,עפאמ ןמלק ןוא

 ןראװעג טכאמראפ ןעגעז׳ם זא ,הסריג א ןאראפ ♦ןדײ 1סס א ןראװעג

 ןופ קנעדנא םוצ״ :םולבנעזאר בקעי ♦ןדײ 49 שרדמה תיב ןיא

 הײבג םעד טיול .1950 זיראפ ,״רעצלעק רעד״ ,״קיגלעימכ ןשידײ

 ־מוא 13 — ןעװעג ןענעז ־־־ ןײשנאז. מ ךרוד ןעמוגעגפוא תודע

 אװײ ״אװישעשזב עביוט ןופ ע״ג סאד ♦לגראפ ♦תוגברק עקידלוש

 ♦װיכרא־ןברוח

 םהרבא :ןעגאזרעפ עדנעגלאפ ןופ ןענאטשאב זיא טארנעדױ רעד ♦4

 םירפא ,ןאמצלאז דוד ׳קיראזיצם לשנא ,טרענײלק ףסױ הלאװגגאל

 ,ינבאװדעי החמש ,יקםװעשאטס לאיחי ,ןײטשנעװעל השמ ,גרעבצלאז

 השמ ,רעפעפ לסאי ,רעגניזלוש שובײל ,יקצעיװאקראמ יכדרמ

 ךיז טאה טארגעדױ רעד ♦ערעדנא ןוא (שזדאל ןופ) דלאגסײװ

 ערעדנא ןיא ךיוא רעטעפש ןוא זיוה םדלאװגגאל ןיא ןענופעג

 טרענײלק ףםױ זיא 1941 טסוגיוא ןיא ♦ןטראד שזאצנאמ .רעזײה

 יטארגדױ ןופ סעזערפ־עציװ ןעדרעג

 ןראװעג ןבעגעגרעביא זיא עיצובירטגאק ןגעװ לעפאב רעד ♦ןטראד ♦8

 ןאמצלאז דוד ♦דנא.װצ)ןדײ רעקינלעימכ ןופ עיצאגעלעד א ךעלדגימ

 םעד ךרוד ןראװעג ןפורעגסיורא זיא סאװ (ןאמלעמ השמ ןוא

 •ןטראד טרענײלק ♦קסוב ןיא ןאמטפיוהזײרק

 ♦ןטראד טרעגײלק ,אפוג ןטראד ,שזאצנאמ .*

 ע״ג ,ןטראד ,רעלדנעהנײלק ןוא עפאמ ,טרענײלק ךיוא יװ שזאצנאמ ♦7

 טימ״ :םוחג ילאמ ךיוא עז ♦ןײשגאז ♦מ ךרוד ןעמונעגפיוא

 ןיא ♦ןטראד ,ךילרא ;״ןילרעב זיב ענװאר ןופ ײמרא רעשיליופ רעד

 ־ערטראפ) ,יקסראצנאג יול ו ןײרא ןענעז ײצילאפ רעשידײ רעד

 רזעילא ,ןאמלעמ לאקזחי ,רעװש ןתנ ,(קאנרעטסאס ♦א ןופ רעט

 ♦ןײטשנעװעל עשטיא םולש ,ןאמכוט ילתפנ ,שזאקורד סיטאמ ,יקסײגוב

 ♦ערעדגא ןוא דלאגנײס ןועמש ,דלעפגײטש רעטלא ,רעגנוא שיבײל

 •ןטראד העלדגעהגײלק

 ןוא עשאילדאפ״ ,.י ♦מ םיובנעגײפ ♦לגראפ ♦ןטראד ,שזאצנאמ ♦8

 ןיא עשאילדאפ ,םעדיא ; 13—14 ז״ז 1948 ןעכנימ ״םוקמוא

 ♦185—190 ז״ז /1953 סערײא סאנעונ ,םעלק־יצאנ

 יקסװאקטור ♦א ♦ןטראד ,ךילרא ;ןטראד ,רעלדנעהנײלק ןוא שזאצנאמ ♦9

 ״ןיטעלױב״ ♦״טקירטסיד רעמאדאר ןיא ןדײ ןופ גנוטכינראפ יד״

 עשראװ ,ןליופ ןיא טוטיטםניא ןשיראטםיה ןשידײ ןופ (שיליופ)

 ♦15—16 ׳מונ ,1955

 ףסױ טקילײטאב ךיז ןבאה טעטימאקספליה ןופ טעברא רעד ןיא .10

 ןאמדירפ לקעי ,רעקוצרעגאק רכשי ,קאגרעטסאפ קעינאמ ,טרענײלק

 ♦א ,ןסראד ,יקםװאקטור ,ןטראד ,שזאצנאמ הלאגסײװ השמ ןוא

 *קעלאק רענעכנימ ,װיכרא־םשו־די) ״קינלעימכ ןברוח״ דלעפנײטש

 ףדײ רעד ןיא דלעה רעקיראײ16 רעד״ ,דלעפגײטש ♦א ךיוא ,(עיצ

 ךיוא (עיצקעלאק רענעכנימ ,װיכרא־םשו־די) ״קינלעימכ ןיא עיצקא

 ןיא עיצקאךדײ רעד ןיא דלעה רעקיראי־16 רעד״ ,דלעפנײטש ♦א

 ; 6.12,1950 ,50 ׳מונ גרעבסדנאל ,״גנוטײצ עשידײ״ ,״קיגלעימכ

 ןשיראבראב ןופ תונורכז״ ףסױ ןאמפוק ;ןטראד ,רעלדנעהנײלק

 ♦״םזירעלטיה

 ♦מ ךרוד ןעמונעגפיוא ,ןטראד ,רעלדנעהגײלק ,ןטראד ,שזאצנאמ ♦״

 ♦ןײשנאז

 ♦ןטראד ,דלעפגײטש ♦12

 רעד ♦ןטראד ,עפאמ ן ןטראד ,ךילרא ♦י ן אפוג ןטראד הלעפנײטש ♦13

 ןופ שארב ןענאטשעג זיא סאװ הלאגסײװ ראטקאד רעשזדאל

 ;ס־פיט ףיוא ןראװעג קנארק ןײלא ףוס םוצ זיא ,לאטיפש

 ♦ןטראד ,שזאצנאמ

 ♦״ונתרײע הברחנ ךכ״ .14

 ♦ןטראד ,שזאצנאמ .15

 תונורכז .ןטראד ׳גרעבמעל ♦״וגתרײע הברחג ךכ״ ,ןטראד ,שזאצנאמ .16

 ״עראב םײח ,ןײטשניבור ריאמ ןופ װירב .ןטראד ,ןאמפוק ♦י ןופ

 18 ,קראי־ױנ ,״לאנרושז ןגראמ״ ,רעגנילעז ףלאװ ןוא ןײטש

 .1946 ראורבעפ

 (ילאמ) דגאבטעמאס ,״רעקנוב וצ רעקנוב ןופ״ ,קחצי טסילדלאג ♦17

 ןטראד ,יקסװאקטור ״גאט םענעי ןיא״ ,״גנולדיזסיוא עטשרע יד״

 רעשירא רעד ףיוא ןעגנובעלרעביא עגײמ״ םירמ ךײר־קיגװאדאימ

 ןופ תונורכז ;ןטראד ,רעלדנעהנײלק ןוא שזאצנאמ ♦לגראפ ן ״טײז

 ♦ןאמפוק ♦י

 ״אדאימ הלעפגײטש ,עפאמ הגאבטעמאס ,גרעבמעל ,רעלדנעהגײלק .18

 יד ךיוא ♦לגראפ ן ןטראד ,אװישזעשזב ,טםולדלאג ,ךײר־קינװ

 טיול .ןטראד ,קינלעימכ ןיא טאר־לאנאיצאנ ןשיטאטש ןופ המישר

 טכארבעגמוא ןעגעז ןײשנאז ♦מ ךרוד ןעמוגעגפיוא תודע־תיבג

 ןגעװ םיטרפ ♦ןדײ 130 ךרעב ןײלא עציװאגראט רעד ףיוא ןראװעג

 ידרפ עגגױ יד ןבעגעגרעביא טאה ןישטגעכ ןײק טדאפסגארט

 ןעגנולעג ריא זיא ,ןעזסיוא ״ןטוג״ םעד קגאד א סאװ אקסלאטסדאפ

 ־דנעהנײלק ♦קינלעימכ ןײק ךיז ןרעקמוא ןוא געװ ןוס ןפיולטנא וצ

 ײלבעג יד ןשיװצ ♦ןטראד ן ןאמפיוק ♦י ןךפ תונורכז ♦ןטראד ,רעל

 עטוג רקיעב ןעװעג ןעגעז ״גנולדיזסיוא״ רעטשרע רעד ךאג עגעב
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 לשרעה ןום החפשמ יד ,רעלדנעהנײלק החפשמ יד :ונײהד .רענעמכאפ

 > שטיװאקשאמ לעקעי ,דלעםגרעסש עשוהי ,ץנאיאז ףלאװ ,קינלעג

 ,יקסראצנאג יול ןוא קאנרעסםאפ קעיגןןמ סימ ײגילאפ עשידײ יד

 יד ,החפשמ םעסילאמ לאלמ ״דחפשמ רעד םימ ןאמלעמ השמ

 ״דחפשמ רעד טימ ןאמליס לבײל ,קאגרעםםאפ השמ ןום רעםכאם

 והיעשי ,גרעברעבליז המלש ,גרעבשנאמ המלש ןוא גרעבשנאמ דוד

 ןענעז סןןװ עםיוט יד ןשיװצ .דל&גנײפ השמ ,םעילוגראמ לאומש

 ךיז טאה לארשי רבק וצ ןרןןװעג םגנערבעג ןוא ןבילקעגפיונוצ

 ןראװעג ןסאשרעד זיא םאװ ,עלאמ לאלצב ןופ ףוג רעד ןענוםעג

 .עירעמראדנאשז רעד ןום ףיוה ןפיוא עדיערװ רעדרעמםיורג םעד ךרוד

 .״ןבעל ןראם ףמאק ןיא״ (דנאבטעמאם) ילאמ הקבר —

 רעד ןופ ןפאלטנא םינפוא ענעדישראם ףיוא ןענעז ןדײ צסס .1ײ

 ,רעלדנעהנײלק ו ןטראד ,דנאבטעמאס ילאמ .״גנולדיזםיוא. רעםשרע

 .ןטראד ,גרעבמעל •,ןסראד

 ז ןטראד ,עפאמ .ןטראד ,רעלדנעהנײלק (ןסראד ,(דנאבטעמאם)ילאמ .״

 ,גרעבמעל ו ןטראד ,ןאמפוק .י ןופ תונורכז .ןטראד ,טרענײלק

 •ןטראד

 ןפיולטנא וצ ןעגנולעג זיא גנולדיזסיוא רעד ראפ טכאנ רעד ןיא .21

 ןײז ,טסילדלאג קחצי :ןענאזרעפ עקידרעטײװ יד דלאװ ןיא

 רעדורב ןײז ,ןאמרעלק לשרעה ןוא לחר רעגאװש ןוא רעטםעװש

 יר ןשיװצ — •טסילדלאג םהרבא ןוא םחנפ ןעניװק 2 ןוא לשרעה

 ערעטלע ־ץוא ןעװעג ןענעז םנגאװ יד ןופ ענעגנורפשעגםיורא

 — .רעדניק עריא טימ ראש עטלא ןוא ילאמ לגײפ :יװ ןשטנעמ

 .טסילדלאג ו ןטראד ,טרענײלק ,ןטראד ,(דנאבטעמאס) ילאמ

 .ןטראד ,יקסװאקטור ,ןטראד ,גרעבמעל ז ןטראד

 .ןטראד ,עפאמ ,ןטראד ,טרענײלק .22

 תײבג ,איסעצ ,טנעמאיד .לגראפ ו ןטראד ,(דנאבטעמאס) ילאמ .2,

 .950/800 רעמונ ,עיצקעלאק רענעכנימ ,װיכרא םשו־די ,תודע

 טאטש ןײמ ןופ ,עשוהי הלעםנײטש ,ןטראד ,(דנאבטעמאס) ילאמ .24

 רענעכנימ ,װיכרא םשו די) ,תודע תײבג .ץלעיק ײב קינלעימכ

 .902/763 רעמונ עיצקעלאק

 ןשיליופ םעד ךיוא עז ,ןטראד הלעפנײסש ו ןטראד ,טנעמאיד .2י

 .״71*££6<119, £׳^(1110801 1

 רעמרנ עיצקעלאק ,װיכרא־פשו־די ,װעשאטם ןגעװ תודע תײבג .26

 .ןײשנאז .מ .ס—16/7

 ק״קכישזראקס ןיא מיוט ם׳לעװלעװ רעדורב ןײמ״ .ז ןאמדירפ .27

 ,תודע תײבג ,עבױט אװישעשזק ,תודע תײבג ,אמעט ,ןאמסטראװ

 .ןטראד ךילרא ? װיכרא־ןברוח״אװײ

 .ןטראד ,גרעבמעל ,ןטראד ,ךילרא ,ןטראד ,עפאמ .28

 רעשיראטסיה* ,אװלוב ,ןטראד ;(דנאבטעמאם) ילאמ ,ןטראד ,עפאמ .29

 ,עיצקעלאק רעגעכנימ ,ױכרא־םשו־די ,װעשאטס ןגעװ ךגיובעגארפ

 ןופ ע״ג ,ןײשנאז .מ ךרוד ןעמוגעגפיוא ע״ג ,1566/309 רעמוג

 .ןטראד ,אװישעשזק

 ♦ךילרעב זיב ענװאר ןופ ײמרא רעשיליופ רעד טימ״ ,םוחנ ילאמ .30

 טנגעג רעד ןיא רענאזיטראפ ױ טימ״ (קעטעימ) השמ ,יקסװעיגשאװק .31

 .ןטראד ,װ״אא דלעה רעקירעי־16 רעד ,דלעפנײטש ,״קינלעימכ ןדפ

 .ןטראד ,ראש .32

 .ןטראד ,טרענײלק .33

 ןשיטאטש רעקינלעימכ ןום עיצאלער יד ,ןטראד ,(דגאבטעמאס)ילאמ .34

 .ןטראד ,טאר־לאנאיצאנ

 .אפוג ןטראד .35

 .ןטראד ,טרעגײלק .36

 .ןטראד ,ךײר־קינװאדאימ .3י׳

 .ןטראד (דנאבטעמאס) ילאמ .38
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 ונתרײע הברחנ דכ

 המחלמה תישאר
 .ריעה תא םינמרגה ושבב ךכ רחא דילו הצרפ המחלמה

 תומוקמה לכל המודב תוערואמ םתוא םישחרתמ קינלימחב

 ׳םוקמה יבושחמ םידוהי ,הבורע־ינב 23 ורםאנ :םירחאה

 בור ;תױרבה לע ביבח היהש ,53 ןב ,ןײטשפא ברה םהיניב

 תסנכה תיב .ותצוה תםנכה יתב ינשו גרוהל ואצוה הבורעה ינב

 וליאו ושאה ינפב דמע ,ץיוזמ טלמו םינבא הנבנש ,לודגה

 .רצק ןמז ךות שאב לכוא ןטקה תסנכה תיב

 וחצרנ ,ימשר חרואב גרוהל ואצוהש הלא הבורע־ינבל ץוחמ

 תמיא לכ ,םירחא םיבר םידוהי םישדחה ״םינודאה״ ידי לע

 .םיתבה תםינכב וא תונולחה דחא י״ע םרבעב םהב וניחבהש

 בוחר לש םיתבה דחאבו ׳תובוחרה תומש תא וניש םישבוכה

 .״רוטדנמוק״ה תא ונכיש ,הםארטשכאב םשה תא לביקש

 הפקותל הםנכנ םײדוהי־יטנא םיקוח לש המלש הרדם

 — דחױמ רכיה־ןמיס :םירחא תומוקמל המודב קינלימחב

 דהא רטמוליקמ הלעמל ריעהמ קחרתהל רוםיא ;שוכרה תמרחה

 חמק תצק שפחל תכלל ןכתםהש דחא לכ ן בערו הקוצמ ;דבלב

 םױא תחת דמע ,ךומס רפכב המדא יחופת םימרגוליק המכ וא

 .תװמ ןיד־קםפ לש

 םיבזוע םירבג תוצובק .םיכשמנ םישופיחה :1941—1940

 תוריפחב ךרפ־ידבוע לש םײח .היפכ תדובעל קיגלימח תא

 .תוכמו בער — .ם.ם ישנא לש םחוקיפ תחת םישיבכ־תלילסו

 .ןילבול זוחמב ״דקסאלדופ הלאיבל םיחלשנ םיבר

 קצולפ יטילפ לש םאוב
 .קינלימחל רבעוה םהמ קלחו קצולפ ידוהי ושרוג 1941 ױתםב

 טעמכ .ףטו םישנ ,םירבג ףלאמ הלעמל ״דלודג הצובק וז התיה

 םהל תתל היה ךרוצה ןמ .לכ רםוחבו םוריעב ואב םלוכ

 תופיפצב םײח ונמצעב ונא לבא .םשארל גג תרוקו ,םידגב

 םיטילפה ןיבמ םידחא תטלוק תיאקינלימח החפשמ לכ ;המױא

 תא ליכאהל ונחוכבש ןיאש תורמל הרזע־יחבטמ םימיקמ ;הלאה

 תקפםמ יתלבה הנוזתה .המצע קיגלימחב םיברה םײנעה

 וטיגבו ,המױא םופיט תפיגמ תצרופ .תולחמל תומרוג תופיפצהו

 ♦םיתמ 5—6 ומויב םוי ידמ ונל שי ונלש

 םישופיחה
 לירפאב דוע ןילופב ולחה לודג הדימ הנקב חבטה ישעמ

 וטיגב .רכו קגדימ ,יקנילברט ,ץ׳זלבב תװמה תונחמב ,1942

 ועיגה ״דלא הדמשה תונוכמ לע גשומ לכ ונל היה אל קינלימח

 הדובע הנחמל םילבומ ץליק ידוהי יכ ,תועידי קר ונילא

 .חרזמכ

 .שוריגל ונרות עיגה רבוטקואב 6־ב

 תא ונםפת םרטש ,םידחא םידעצ וטקננ הז ךיראת ינפל

 הדוקפה ונל הנתינ ןכ ינפל םימי העברא .זא םתועמשמ

 תואושנ־אל תוריעצ םישנ ןכו 59—15 ליגב םירבגה לכ :האבה

 םײנמרג הרטשמ ישנא ףקוה ןומהה לכ ״דקידבל בצײתהל םיבײח

 ״דלוחכ הרטשמ — ״הבוטאנארג היצילופ״) םינלופ םירטושו

 1.ססס־ב ורחב הדובעה דרשממ םינמרגה .(םהידמ עבצ יפל

 ,הננײמאק־וקםי׳זארקסב הדובעה הנחמל םחלשל ידכ םישנא

 ולבוה רעונ ינב 40 ;ינומה הדמשה הנחמל 1942 תנשב ךפהש

 יגשה וליאו ,יחאמ דחא היה םהיניב ןגאםאה ילעפמל ץליקל

 ךות לא ורי (ײצילאפ־ץוש) ״ופוש״ה ;ולגרב רודכב עצפנ

 .ןומהה

 לכ ושרוג ,וב 3־ב ׳רבוטקואב 6־ה יגפל םימי השולש

 הציבוקרטױפ ,תוכומסה תורײעה יתש לש םײדוהיה םיבשותה

 .קינלימחל ולבוהו הצינכ׳זײפו

 בשױה .(טארנעדוי)״םידוהי תצעומ״ ונל התיה קינלימחב םג

 •דואמ ןוגה םדא ,דלאװגנאל םהרבא היה ונלש ןושארה שאר

 אל אוהש רחאל ן ליעפ ינױצ ,ןאמצלאז לאומש הגמתנ ומוקמב

 ינכום ידי לע חולילה דחאב רםאנ ,םינמרגה יניעב ןח אשנ

 .בוחרל הכלשוה ותפוגו תױריב גרוהל אצוה ,םודארב ופאטסיגה

 קר .חצרנו שרוג ױרחא אבש ץיבוטאקמ קינלארוק ןואיל

 ריעה תא בוזעל תושר התיה הצעומה״ ירבחמ םידיחיל

 ינפל םירופם םימי .״דחא רטמוליקמ הלעמל״ לש קחרמל

 •הרזח הלאה תונױשרה םהמ וחקלנ ילטוטה שוריגה

 םיריעצ םישנא ורחבנ הנניימאק וקםי׳זראקסל שוריגלש ןויכ

 םינקזב ועגי אל שדח שוריג לש הרקמב יכ ונבשח ,םיקזחו

 וקיזחי דציכ ,ושעי המ .םלרוגל הגאד אופיא הררתשה .מישנו

 ,םינקזה יכ ,דשח אל שיא יריעב םױק יעצמא אלל דמעמ

 ינומהה חבטה לש םינושארה תוגברקה ױהי םידליהו םיכנה

 .1942 רבוטקואב 6־ב

 1942 רבוטקואב 6־ה םױ חבט

 לש תושקה םינשב םיבר ופסינ קיגלימח ידוהי 9.ססס ךותמ

 11.000 קינלימחב ואצמנ חבטה םױב .1941—1940 תופידרה

 הציבוקרטױפ ״דנבולג ,קצולפמ םיברה םיטילפה ללוכ ,שיא

 .הצינכ׳זײפו

 ־פנונונעדרא) .ד .א־ה ונל העידוה 5 העשב רבוטקואב 6־ב

 בצײתהל ונלוכ לע יכ ,(םײדוהיה רדםה יתורש .א.ז טםניד

 ןאכ רבודמה יכ ,ונמאה .(עצירעמ) תומהבה קוש רכיכב דימ

 .םיאירב םישנא תואמ המכ לש שדח שוריגו השדח הקידבב

 םילוחהו םינקזה .ריעהמ םירטמוליק 2 קחרמב הנכש רככה
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 םבצמ היהי ךכ יכ ׳ונימאה םה ;םידליה ושע ןכו ׳ורתתסה

 תוריהמב ועיגה דעױמה םוקמל .רכיכב רשאמ חוטב רתױ

 .םדא ינומה

 ,ץליקו םודארמ .ס.ם ישנא וטיגב וטשפ רקובב 8 העשב

 .םידליה ,םילוחה ,םינקזה תא וחצר םיגיארקוא םג םדוקפבו

 ,תומהבה קושל ועיגה ,ריעב ״םתמישמ״ תא ומײםש רחאל

 תודחא תועש רובעכ יתכלהשכ) םירחאמה לכ תא וחצר ךרדבו

 .(םיתמ תופוג העורז שממ ךרדה לכ התיה ״דריעה קושה ןמ

 רשפא יא .חבטה ךשמנ — קושה רככ — ״וקסיבוגארט״ב

 ונײה יכ ,םיכומסה תודשל החירב תעדה לע תולעהל היה

 ־אנארג״ התוא — םיינלופ הרטשמ ישנא לש תרשרש םיפקומ

 .(״הבױנגוא ׳זארטם״) שאה יבכמב הרזענש ,״היצילופ הבוט

 תודוקפ תא םגרת םהלש ןיצקה ;םוקמב ױה םיניארקואה םג

 .ךעלרעטכעט 2 סגרעבנעשאמ המלש
 (עלעסעפ ןוא עדלעז)

 םישולשמ רתױ מש ױה אל .ױשנאל תיניארקואל .ם.םה

 .״ופוש״ םישולש ךרעלו .ם.סה לש םײנמרג םילײחו םיניצק

 .םכפסכו םכיטישכת תא רוסמל םכילע״ :החירצ העמשנ םואתפ

 םישנ וכה םיחצורה .״רודכ לבקי והשלכ רבד ריתסיש ימ

 ךותו ,ןהידגבב וטטיחו טשפתהל תוריעצה תא וחירכה ,םירבגו

 ןשפנב די וחלש םישנ שמח .םידליו םישנ וחצר שופיח ידכ

 האופרל תיטנדוטםה ןהיניב — הלא םימיא תונומת הארמל

 .רלדא

 ,תועבט ומירחה םה .שופיחה םײתםנ םירהצה רחא 2 העשב

 תא קרז ןומהה ,קיתע בהז םײושע םיליגע ,תוכיס ,םינועש

 תורושב דומעל ונילע וױצו בהזב וקפתסה אל םלוא — לכה

 ןײדע ױהש ,שיא 72־ב ורחב ברה ןומהה ןיבמ .5 תונב

 — יבא .קינלימחב תונוש תודובעל ׳לוכיבכ ׳םהל םישורד

 ונתאמ דחא לכ .םהיניב ונײה ינאו יחא ןכו ׳ימא ,ברברשכ

 תהת ונלבוהו הדצה ונחקלנ ונא .םירקי םישנא םוקמב ריאשה

 םירש לכה — ״איולעלאה ןעגניז עללא״ .הריעה רמשמ

 ונילגר תא ונררג ...רישל .םדאה תױח ונילא וקעצ ״דיוללה

 וכיה םינמרגה .םירקיה וניתױחאו וניחא ׳םיתמב ונלקתנו

 בשומ םוקמ ״דקםובודאטם בוחר דע ךרדה לכ ךרואל ונתוא

 .ונתוא ורגם םש .הליהקה לש ״הצעומ״ה

 םישרוגמה לש םלרוג

 10.ססס־מ הלעמל .םוקמה תא ןומהה בזע 5 תונב תורושב

 םימחה מימיה דחא הז היה .דהי םיברועמ ,םידליו םירגובמ

 בערמ ׳אמצמ םױא לבם ולבס םישנאה .ינלופ ױתס לש

 םירגובמ ;520־ל עיגה םרפסמ .םיתמ וראשנ רכיכב םהירוחאמ

 ״הצעומה״ לש םידחאה םירבחה ופרוצ ןורחאה עגרב .םידליו

 לא וטיגה ידרשמב ורגםנש ׳םהיתוחפשמ םע .ד.אה ישנאו

 וררחושי יכ חטבוה הלאל םלוא — שרגיהל םיכירצ ױהש הלא

 .שוריגב

 3.ס קחרמב הנטק הנחת ,הצישלד ןוױכל ולבוה םישרוגמה

 ׳לגרב םכרד תא תושעל םיכירצ ױה םה .קינלימחמ םירטמוליק

 ,ךלמה ךרדב םליבוהל וצר אל .ס.סה ישנא .םיידדצ םיליבשב

 תיחרזאה היסולכואה לש הבל תמושת תא ררועל אל ידכ

 םעו ׳ךרדב וחצרנ ׳תוריהמב תכלל וחילצה אלש הלא .תינלופה

 ,ברחו קיתע ןומרא דיל ״דציבורומב דעצמה רצענ הלילה תדר

 המינפ וסנכוה םלוכ .דמעמ ןײדע הקיזחה ולש ןבאה רדגש

 ר״ד :םשפנב די חולשל םידחא ופידעה םש םג .רמשמ ופקוהו

 (קראי־ױנ) פאןלשרעה גו

 רעטאפ ןײמ וצ
 (ה״ע יבא תמשנ רכזל)

 ׳געט־לובח ךאנ ןופ ןגײװש ןלימש ןיא

 ,געװ ןקידײל ףיוא ׳ןסאג עקישיור ףיוא

 ,סולשה ךילע רעטאפ ,ךיד ךיא עזרעד

 .םולח ןיא — קנארעג ןיא ,טכאנ״ב — גאטײב

 :תוליפת־ןגראזנירפ ענײד ךאנ רעה׳כ ,דעטאה

 ,תודגא־ל״זח־ירמאזנ ,תודמעמ־םיליהת

 .״וזח את״ ,״ןנבר ונת״ :רענעט שרדמה־תיב יד

 ;ורמוא — תונורכז טנױה ,ןבעל־רעגײטש ךאנ ןטכענ

 -י סיבומ־סױ ןוא םיתבש עטקילײהראפ־ענעביוהרעז

 .םיבורק ןוא החסשמ ןופ זײרק םענעגנוזעצ ןיא

 — החפשמ רעד ןופ ןבילבעג ךיא ןיב רענײא — רעטאפ

 .הכרבל־ונורכז ןײד ןופ רעצ םעד ןגארט וצ

 — ״ו דײ א בײלב״ :האװצ ןײד

 .טילג סאװ דימת־רנ א יוו ןבילבעג רימ זיא

 ,טילב־םישודק טימ ןבירשעג רעטרעװ ׳םיזמר ן־עלקניפ

 ן דײ א בײלב ךיא :תורוש יד גװזמ ךיא ןיב
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 ,דואמ םיעודי םיאפור םהיגש ׳קצולםמ שיפנגוא ר״דו םובולג

 רביא ונל הארה םימי המכ רובעכ) .ץע לע םמצע תא ולת

 לש ונועש הז היהש ונרכה ו ליגר יתלב ןועש קינלימחל אבש

 .(תועשה תא לצלצש ׳קיתע בהז ןועש היה הז * םובולג ר״ד

 תוכחל וצלאנ וב םוקמ ׳הצישלדל םישנאה ולבוה הציבורוממ

 תארקל — יקנילברטל םתוא וליבוהש תובכרל םױא לבם ךות

 החילצה ׳הירצונכ התארנש ׳הקסלוטסדופ ׳הריעצ השא .תװמה

 םלרוג לע ונל הרפיםו קינלימחל העיגה איה .הצישלדמ חורבל

 טלמיהל חילצה אל םהיניבמ שיא .וניחא לש יגארטה

 .יקנילברטמ

 םײחב ורתונש 72־ה לש םלרוג

 התשירד יפלו ׳קינלימחב הירמרדנא׳זה לש התושרל ונרםמנ

 ונילע רומשל װטצנש םימרדנ׳זה .םײחב ינמז ןפואב ונראשוה

 יכ ׳הפי ועדי םה ;םמוקמ תא דבאל וצר אל ׳בר ןמז ינפל דוע

 הרקמבו ׳הדובעדוע םהל היהת אל ׳םידוהי דוע ױהי אל םא

 ךכיפל ;תיזחל רתױ בורק םוקמל ףאש ןכתיױ ׳ורבעױ הז

 ׳שוריג לש הרקמב ׳םידוהי המכ ריתםהל םמצע םה ועיצה

 םלשנש וױצ םה יכ ׳ףיםוהל ילע .המצע הירמרדנ׳זה יפתרמב

 םראךנא׳ז לכל .םידוהי המכ וריתםה םה .הזה בוטה םשעמ דעב

 לע ואגיקש וא ׳םתמח הרעבש העשב ךא .״ולשמ״ ידוהי היה

 םימקונ ויה ׳םהל םלושש םוכםה לע הלועה םוכם לבקמ םרבחש

 .״םהלש״ ידוהיה תא םיחצורו

 תא ובזע .ס.סה ישנאש רחאל ׳רבוטקואב 7־ב ׳חבטה תרחמל
 לע ממגש תוריעצהו םישנה תא םימרדנ׳זה וחלש ׳םוקמה

 ״דירמרדנ׳זה ידרשמ תא תוקנל ידכ ׳םידירשה 72 תצובק

 תוםוג תא קלםל ידכ תומהבה קושלו וטיגל וחלשנ םירבגה

 .קינלימחב תורבקה תיבב הרובקל ןאיבהלו םיתמה

 םיםרדנ׳זה לש םהיתודוקפ תחת לעופל האצוהש הדובעה

 םינזיטרם ידי לע רתױ רחואמ גרהג ׳םאאה טננטײלה םדקפמ)

 ודבעו רקובב 5 העשב ומק םה ןךרפ תדובע התיה ,(םײגלופ

 •הלילה תדר דע

 םידוהי .שיא 700־ל םישנאה 72 תב ונתצובק הלדג תוריהמב

 יכ ׳ונילא ואב הביבםב תורײעבו םירעב תוטיחשמ וטלמנש

 .רחא אובחמ לכ םהל היה אל

 רײאמ ״ררהיפטפואה״ה עיגה שוריגה ירחא תועובש השולש

 ותדוקפ יםל המירחה תינלוםה הרטשמה ;ץליקב ופטםיגהמ

 רחואמ רתױו ׳וטיגל הצינפוטםל ולבוה םיטילםה לכו ׳תולגע

 .וז ריע לש תידוהיה היםולכואה םע דחי ושרוג

 .םיטילם 300 לש השדח הצובק הרצונ ךכ רחא רצק ןמז

 ןיב ״היצקלם״ השע ׳עיגה רײאמ .ם.םה שיא ׳ןיאת ותוא

 ריע — ״טאטשנדױ״ל ׳רימודנאסל םליבוהל הױצו םישגאה

 .םידוהיה

 .וחצרנו המשמ ושרוג הלא םישנו םירבג םג

 תדובעל ץליקל רחואמ רתױ הרבעוה שיא 72 תב ונתצובק

 .״גאםאה״ תשורחה תיבל היםכ

 (״א״װײ״ י״ע התבגנש תודע ךותמ)



 האושהתונשב / דלוגנײפלארשי
 (הםיח)

 ׳י ׳יבא םע יתיליב ידמחלמה ץורפ יגפל דואמ הרצק הפוקת
 :״רושגרנ םילמ יפלכ ריטפה חוגמה יבא .ץיגירקב דלוגנײפ השמ
 .״דחיב יתא תױהל ךשקבמ ינא ׳ץורפל תדמוע המחלמהו תױה״׳
 .קיננ׳צולפ לקנאי לצא ״דריד ירובע ןיכה יכ יל רמאו ףיםוה אוה

 .המחלמ ץורפתש יתגמאה אל ימצעשכל ינא ,תמאד אבילא

 ׳םרב .המחלמה ענמית רבד לש ופוםב יכ הילשאה יב הטלש
 רקובה תועשב 1939 רבמטפםל 1־ב .תרחא התיה תואיצמה
 ןילופ ןיב המחלמ הצרפ יכ תינלופה רודשה תנחת העירוה

 .הינמרגו

 .קלתםהל ידכ תינומ יתשפיחו יצפח תא זוראל יתוליחה

 רחאל .וז הרושב עמשיה םע םלוכ ינפ לע הררתשנ הכובמ
 יתרג וב םוקמ ותואל יגעיסהש יםקט יתאצמ םישק םיצמאמ
 םירבדה תא תיגומה לע םימעהל יתקפםה םרט .בוקרקב
 לש םדה עמשנ רבכו בוקרקמ טלמהל תגמ לע ,יל םײגױחה
 תינומל דיל אבה לכמ יתםנכה .םײנמרג םיציצפמ תוצצפ
 ,ץישולז ינפ לע ורבעש תולקלקע תױדדצ םיכרדב ,ונטלמנו

 .קיגלימחל ונעיגה דע — בו׳צניפ

 י״ע רבכמ יל הנכוהש יתרידל יתסנכנ יאובל ןושארה םױב
 הרידה ילתכב יתננובתה טק עגרל ־תבש לילב הז היה .יבא

 זלובמה ינפלמ והארמש רקהו םשוגמה רונתב ,שואיה יזוחא

 .יתחפשמ םוח תצק יתשקיב

 יאצומבו תוצצפ ליטהל םינמרגה וכישמה תבשה םױ ךשמב
 םישנא וליבוה רשא םיםוםל תומותר תולגע וארג רבכ תבש
 יתאצי .ןידנבו ץיבונסוםמ וחרבש םידוהי הלא ױה .לובגה ןמ
 הצרפ ױשכע קר ירהש ,םיחרוב םה עודמ םתוא יתלאשו בוחרל
 םײנמרגה םיסגלקה ינפמ םיחרוב םה יכ יל ורפים םה .המחלמה

 .םדי לע ושבכנ רבכ תױנלופ םירע רפםמ יכ וםיםוהו

 תוערואמה .הלודג הלהב קינלימחב התיה ןושאר םױ ךשמב
 ימ ,חורבל ןנוכתה רעונהש דע ,ךכ לכ ררחסמ בצקב ולגלגתה

 תונורחא תונכה םה ףא ושע החפשמהו יבא .בכרב ימו לגרב
 ךא ״? םיחרוב םתא ,המ״ :תומימתב םיתלאש .בוזעל תנמ לע
 .ךחוגמכ יל הארג הז הװשארל .טפאל עסונ אוה יכ יל הנע יבא

 ילע םג יכ השגרהה יב הרדח דבלב תורופס תועש רובעכ םלוא
 .םוקמהמ טלמיהל דציכ ךרד שפחל יתוליחה ןכאו ,חורבל

 תיצחממ הלעמל הנהו טלמהל ןאל רהרהמו ההתשמ יגא דוע

 .תונוש םיכרדב וטלמנ רבכ קינלימח יבשות

 התיה איה .בכר ילכ אוצמל ידכ ןטקה קושל האצי יתשא
 םיבורמ םישופח רחאל קרו הלגע רובע ריחמ לכ םלשל הנכומ
 תא הילע ונסמעה ז הנטק הלגע רוכשל החילצה םיקסופ יתלבו
 הנומת התוא וגינפל הרזח בושטםב .בושטםל וגעסנו וגילטלטמ
 תונכה םישוע ורתונש הלאו ריעה ןמ םיחרוב םידוהי זתינשב

 תוהתשהל םעט ןיא יכ הנקםמ ללכל יתעגה .טלמהל תונורחא
 םינמרגה יציצפמ ונתוא ודקפ בוש ךרדב .טפאל ונכשמהו םוקמב
 ונעגה רוקמ םיאפוק .םיחרובה ןיבמ םיבר תוגברק וליפהו
 תודיחי ורבע ונל ךומסב •הז םוקמב חונל ונתעדבו תובע רעיל
 .דושחכ םהיניעב הארנש ןוריוא לכ רבעל וריש םײנלופ םילײח

 רשא םיציצפמ 9 םוקמ ותואל וחלש רבדב ושחש םינמרגה
 וניבצע .קםפה אלל הצחמו העש ךשמב רעיה תא וציצפה

 .שפנה תולכ דע וחתמנ

 •כ יתעדב יתכלמנ לבא ונכרדב ונכשמה הצצפהה םות םע

 תא קיםפהל יתטלחה ןכלו הלודג התיה ונל הבראש הנכסה
 ונבחסנ םלש םױמ הלעמל .הכשחה תדר םע השדחלו םױב עםמה
 דעו המחלמה ץורפ םױמ וז הרצק הפוקת .ןילבולל ונעגהו
 ,ןכאו .םעפב םעפ ידמ תוצצפהב הװלמ התיה ןילבולל ונאובל
 ףאו תוצצפה לש ןתקירשלו םינוריואה לש םמוזמזל יתלגתםה
 יתחםפ רשא דע ,םימוצע םיקחרמל ודהדהש ץפנה תולוקל

 .ללכ יל קיזהל תױושע ןניא וליאכ םהילע

 לעש וקינבודל ונעגה עובש רובעכ .האלה ונכשמה ןילבולב
 ןילופ תא וקליח םינמרגהו םיםורה יכ עדונ םש .גוב רהנ תודג

 דע חטשה לכ תא םיםורה ולביק ,םכםהל םאתהב .םהיניב
 תושגר .האלהו גובהמ חטשה תא ולביק םינמרגה וליאו ,גובה
 ױה העיתפמה םינײנעה תוחתפתה יבגל תידוהיה היםולכואה
 לש טױםה הנממ ענמנ יכ ״דלקה ונשגרה הנושארל ז םיברועמ
 ־םוכ׳צבו הינמרגב ולש העװזה ישעמ לעש ,יארלטיהה שוביכה
 תועומש ועיגה ןילופב םינושארה שוביכה ימיבו היקבול
 תונכם ובוחב ןמט יטײבוםה ןוטלשה םג ,םנמא ןתודירחמ
 וקניבוד .רחא ןיממ תונכס ױה הלא םלוא ,תידוהיה היםולכואל
 דחא םױ .םימי עובש וז הרײעב יתראשנו טקש םוקמ התיה
 הנהו — הנשה שאר לש ןושארה םױה הז היה — יתמק
 הבשי תולגעה תחא לע .החירבה הלחה וז הרײעב םג יתעתפהל

 .גחה םצעב חורבל וטילחהש ןקז ילדוגמ םינבר תצובק

 וב םוקמל ונתלגע תא ליבוה יוג־רכיא .הלגע ינא םג יתרכש
 ױהש םיצפחה םע רבעמ ונל רשפאל ידכ םיכומג גובה־ימ
 הנומשכ הלגעב הלילה לכ ונלטלטנ ,רהנה תא ונרבע .ונמע
 ונראשג הז רפכב .יניארקוא רפכל ונעגהש דע רטמוליק רשע
 רפכב ונצפח תא דירוה ונתוא ליבוהש רכיאה .דחא םױ חונל

 •הלדג ונתכובמ ...העיסנה תרומת תלבק אלל חרבו

 םיעודיה ,םיניארקואה ,םינמרגה ועיגה םרט וז הרײעל יכ םא
 םה .הזיבו דוש ישעמ תארקל םהינתמ וםנש רבכ םימשיטנאכ
 ולבקש רחאל .תױדוהי םישנו םירבגמ םישובלמ םירחהל וסינ
 הרזחב ךרד ישםחב .ינממ םדי ופרה ץרחי־אל ימד ינממ
 רשא םײנלום םילײח יכרדב יתשגפ ,הלגע רוכשל וקגיבודל
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 דהנה תפש לע .ותוא רובעל יל ונתנ אל ךא ,גובל דע ינוױל

 לעו םיבר םילגרמ םירבוע גובה תא יכ ׳יפלכ ןעטו ןיצק דמע
 יתחפשמ תא ריקפהל יתלוכי אל .רובעל תתל ברםמ אוה ןכ
 דציכ ,טױרטפכ :ינלופה ןיצקה רבעל תושגרנ תוקעצב יתצרפו

 .יתחפשמל עיגהלמ ידעב עונמל התא לוכי

 תא הרזח ותא יתרבע המחה תדר םעו ידוהי ןולגע יתשגפ
 תרזחב ינתוארל דואמ החמש יתחפשמ .יניארקואה רפכל ,גובה
 ךשמבו הלגעה לע ונלש םילטלטמה תא ונילעה רהמ שיח
 שאר לש ינשה םױב הז היה ,וקניבודל הרזחב ונעגה הלילה
 דע תװצמה יולימ לע ורמשו וללפתה וראשנש םידוהיה .הנשה

 העומשה הצופנו הכלה ריואה ללחב .שממ ןורחאה עגרה
 תיראשו .םוקמל םיברקתמו םיכלוה םינמרגהש המיהדמה

 .םה םג םיחרוב ולחה םידוהיה

 ינש תונקל יל ןמדזנ הנהו •טלמהל ידכ םיכרד יתשפח בושו

 יתםמעה ,הלגעהו םיםוסה תא יתשכרש רחאל .הלגע םע םיםוס
 רוזאה רבעל עונל ונוליחהו ילטלטמ לע יתחפשמ תא בוש

 .יםורה
 ינב .ױחאו ףיש קטוג — םירכמ ינש ונינפ לע ורקנ ונכרדב
 םיכרדב ונילוטלטב .הלגעה לע םתוא םג יתילעה .12—18
 ױה .םהמ ועמשנ תױרי ידהו םײנלופ םירפכ ינפ לע ונרבע
 ונחרב .םוקמל םינמרגה תוברקתה לע בױא־תורושב הלא
 ־ץשומזל הליבומה ךרדה םא לע יתלגע םע יתילעו םוקמ ותואמ
 םילײח ונינפלו גרבמלל ןוױכב םירטמ תורשע קר ונעסנ .גרבמל
 םהל יתקליח .תוירגים ושקיבו ינורצע םה .םילהובמ םײםור
 םעט ןיא יכ יתטלחה עגר ותואב םלוא ״דבחר דיב תױרגים
 ,בוקרקל הרזחב עוסנל ונילעש ,יםורה רוזא ןוױכב ךישמהל

 יתראתו תױנמרג תורבח םע רחסמ ירשק רבעב יל ויה הב
 .תופי םינפ רבסב ילא וםחיתיו ינורכזי וללה יכ ימצעל

 ךרדה .םינמרגה ונח קינשרק ינפל מ״ק 10 .בוקרקל ונעסג
 ץע־יתב תואמב תונרקםב ונלכתסה .הממוש התיה קינשרקל
 ונב ושגפ עתפל .םהב היח שפנ אלל הביבםה ינפ לע םירוזפה
 .םינלופ ונאש םהל יתרמאו ונתוהזל ינולאש םה .םינמרגה

 רשפאל ידכ ונינח .קינשרקל ונכשמה ונשפנל ונובזעש רחאל
 םידוהי לש רכינ רפםמ ןײדע היה וז ריעב .חוכ ףילחהל םיסוסל
 םינמרגה תועװז לע יל עדונ םהמו םילהובמ וכלהתה רשא

 .םוקמב

 תא יתמתר ׳ראשהל לכוג אל ןאכ םג יכ תעדל ונחכונ רשאכ
 .תוזזפמ ולחה תונושאר שמש ינרקו ףלח הלילה .הלגעל יסוס

 לש עובש רחאל .קינלימחל עוסנל יתכשמה רקוב ותואב
 יתשקב הרײעל יאובב .קינלימחל ונעגה םיפסוג םילוטלט
 יל ורפיס .םש וראשנש יחאו יבא לרוג והמ תעדל תישאר
 .םינמרגה לש תמקונה םדי יגפמ דחפב םײורש םה יכ םידוהיה

 ישפנ לע טלמהל יב וריצפה יבא ינכש .שרדמה־תיב תא ופרש
 לוגירב תודשחה ללגב רומיח שנוע יל יופצש םושמ ,דימ ןאכמ
 בוש יתלטג -דרײעל עיגמה שדח בשות לכב םינמרגה םיליטמש

 התיה הלוכ ךרדה .בוקרקל ךרדב יתכשמהו ידודנ־תלגע תא
 .תופורש ױה תױדוהיה תורײעה לכ ,הממדו הממש הפוטע

 ךא ,תױח תללי העקב תיםירההמ ,לילכ הסורה התיה בי׳צניפ

 יתלגע ינתאשג חור יפנכ לע ומכו דחפ יתעדי אל העש התוא

 .טלקמ םוקמ לא

 .בוקרקל יתכשמהו םיםוםה תא יתרכמ ץישולא׳זדל יאובב

 םינמרגה י״ע הספתנ יתריד יכ יל ררבתנ בוקרקל יעיגהב
 .ותריד תא ידוהיל וריזחיש ןכתי אל יכ ,שרופמב יל רמאנו

 ררבל ידכ רבעב ינכש לא יתםנכנ גג תרוק רחא ישפחב
 ״םירקיה יצפח תיברמ יכ יגיעל הלגתנ הנהו .הניל תורשפא
 וקלוח םיחיטשו םיטיהר ,ףםכ ילכ ,ךרע־ילעב תוגומת ןוגכ
 .לזגנש שוכרל יונפ היה אל ישאר .תיבה ירײד לכל הבחר דיב

 יתשא .גג תרוק יל אוצמל תנמ לע תונוש תולובחתב יתטקנ
 ןכתי אל יכ תפסונ םעפ ןהל רבםוה היריעב .היריעל וגפ יתבו

 ♦תונוטלשה י״ע המרחוהש ותריד תא לבקי ידוהיש
 ןיב החיש ההתפתהו ינמרג ןיצקב יתב השגפ ,הרזח וגכרדב
 תא השקיבו הרידה תמרחה הרקמ לע ול הרפים יתב .םײנשה
 עדוגשמ םלוא ״דל רוזעל הםינ ״דינלופ איהש ובשחב .ותרזע
 ףוםבלו המואמב הל רוזעל לכױ אל יכ עידוה ״דידוהי איה יכ ול
 החיש ירחא .היריעה םעטמ תומרחהה לע הנוממל התוא הנפה
 ידײדל ונלזמל הרוה ׳תומרחהה לע הנוממה םע יתבל התיהש

 התנופ םױ רובעכ .ונל הריזחהלו הרידה תא דײמ תונפל תיבה
 .תינשב הב רוגל ונסנכנו הרידה

 ירשק םמע יל ױהש םײנמרג רחםמ ינכום םע יתרשקתה דײמ
 •יתרידל דײמ אבו ילע עמש םהמ דחא .תובר םינש ךשמב רחםמ

 הארוה ןתנ ,םינמרגה י״ע יל םרגנ רשא תא ול יתרפיס רשאכ
 טעמכ דחא םױ ךות םנמאו ׳םרחוה רשא לכ ת.< יל ריזחהל

 .טוהרהו תיבה יצפחמ רבד יל רסח אלש

 הנואי אל םגמאש ןוחטבב ונואיבה אל םישדחה םיאנתה לכ
 ךלוהה יונשב יתשח יתרידב רוגל יתראשנש םױ לכב .ער לכ ונל
 ךלה וז ריעב םינמרגה רפםמ .בוקרק לש תיללכה התריװאב לחו
 םוטישפה ״םידוהי לע םינמרג ולפנתה ומויב םוי ידמ .לדגו

 .םהב וללעתהו םדלװה םױבכ םימורע

 לוטילו יתריד תא בוש שוטנל יתצלאנ הרצק הפוקת ךות
 •טלקמ שפחלו ידיב םידודנה־לקמ תא

 ריכב ינמרג דיקפ םנכנ בוקרקב תרדוםמהו הפיה יתרידל
 וטיגה תמקה לע הנוממ אוה יכ יל רפים יצפח תזירא ידכ ךותו
 הפוקת ךוח ךפהי יתריד תאצמנ וב עבורהו בוקרקב ידוהיה

 •רוהט ינמרג עבורל הרצק

 .תירשפאה תוריהמב וז ריעמ טלמיהל יתוא וגבריד ױרבד

 לש ופוםב הז היה .קינלימחל תפםונ םעפ בושל יתטלחה ךכו
 .ונילע רבעש השקה ףרוחה

 רתיל האװשהב לק רתױ קינלימחב בצמה הארנ הז ןמז קרפב
 ױה קינלימחב ױהש םידדובה םינמרגה .תורײעהו םירעה

 בברומ היה קינלימחב טארנדױה .םידוהיה ידיב ״םײונק״ םבורב
 חקפ .ןמצלז דוד ׳ר היה םהמ דחא :םילבוקמו םיעודי םישיאמ
 דובכ םירפםמ םהינםש הלאה םידוהיה לע הנמנו דוד ׳ר היה
 רוצ היה רכינ םתרוצ ימשר ךותמו ״דרשיה םחור תלעמ

 •םהיניע ךותב היה ץצונ ״דרותבש רואמה :הרוהטה םתבצחמ

 םינומםה תדוקפב .רתויו רתוי חותמ השענו ךלה בצמ״ד לבא
 אלל תונוש תודובעל תאצל םיכירצ םידוהיה ױה םיגמרגה

 .ילמינימ םולשת
 תולודג םירעמ םידוהי לש החירבה הרבג םױל םױמ
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 לש הליל וזווא תא רוכזא יתמשנ תאצ דע .קינלימח תביבםבש
 .לפא הליל הז היה .קינלימחב הנשה־שאר ימי ןושאר

 יתנחבה התיבה יברדב .םימשה ינפ תא וםיכ םידבכ םיננע
 ולוקו הגותב הכב דלי •ינכש תריד ןולחמ עקבש שולק רואב
 םינמרגה ׳המוהמו שער הנהו .הלילה טקשב ךפתשה דדובה
 ,בוחר תניפב יתרתתסה .םײדוהי םירבג רחא םישפחמ ולחה

 ואיצוה הלילה תילולפאב ; םיתבה תותלד לע תושיקנ יתעמש
 ינופריצו ףוםבל וםפת יתוא םגו םײדוהי םירבג תואמ םינמרגה
 םירבגה רפםמ עיגהשכ .קסוב ךרדב ונזכור םלוכ .הז חולשמל
 רחאל ;תוצרמנ תוכמ םוכהו הכורא הרושב םודימעה ,ףלאל
 ונחלשנו תונוכמ לע וגלעוה ׳תוקלמ לש הנוגה ״הנמ״ ונלביקש

 .םירוציבב הדובעל

 םילוחהו םינקזה וניומ ״דדובעה תלחתה ינפל הקידב רחאל
 יגגהש אפורל יתחכוה רשאכ •הרושב ודמעוה םיאירבהו דוחל
 ױהש םילוחו םינקז םידוהי לש הצובק םע יתררחוש ,הלוח

 .םירוציב תודובעל םירשכ יתלב

 ונתוא וחלשו תבכר תונורק רפסמ לע ונתוא ולעה םינמרגה

 יתוא ונימ תבכרב העיסנ ידכ ךות .ןילבול דילש ץאיבױרל
 ״יתדדיתה״ העיסנה ךלהמב .חולשמה לע יארחאל םינמרגה

 ונעיגהב .ונתרבעה לע םינוממ ױהש וםאטםגה ירמוש םע
 :חולשמה רובע לכוא יכרצ תונקלו תדרל תושר יתלביק ,בונרטל

 רתױב בוטה יעצמאה היהש ״רקדח םג יתינק וז תונמדזהב
 הליהקה י״ע ונלבקתנ ,םלחל ונאובב .ונירמוש בל תא תובשל
 ררשש םורגופה תריוואב הנותג התיה םרטש ,םוקמב תידוהיה
 םהינזאל ועיגה יכ ונל וריבםה הליהקה ישגא .קינלימחב
 ונאובב ,םנמאו ;דחפל ונל לאו ער לכ ונל הנואי אל יכ תועידי

 .םידוהי תצובק ידי לע בוש ונלבקתנ ץאיבױרל

 ינא .רזפתהל ונוליחהו רבםה לכ אלל ונררחוש ץאיבױרב
 הלילה לכ ךשמב ונעםנ םידוהי תצובק םע דחיו הלגע יתרכש

 דיעה :,דרוכע הריוא השגרוה ןילבולב .ןילבולל ונעיגה דע
 לבקל תורשפא יתשפיח אושל .אב ןיאו אצױ ןיא ,רוצמב התיה
 הװלמ היהש ,בר ץמאמ רחאל םלוא .ריעה ןמ האיצי ןױשר
 תבכר לע יתילע •שקובמה ןױשרה תא יתלבק ,ןוגה דחושב
 יכ ,םידוהיה ינוריהזה בוקרקב .בוקרקל יתעםנו ,אבצ ישנאלש
 הלק העש ירחא .תמױ ,םוקמה ןמ וניאש םפתײש ידוהי לכ
 יכ תעדל יתחכונ המשל יבושב .קינלימחל ינפ תא יתיגפה
 .הביבםב תורחא םירעמ וחרבש םידוהי בוש ופסװתנ הרײעל

 לייגב קינלמחל רהונ הזה ןומהה לכ יכ היה הארנ םיקרפל
 םירעב רשאמ רתױ בוט הב היה לבה תולככ רחאש ,בצמה
 יכרצל תונח ,יחא םע תופתושב ,יתחתפ קיגלימחב .תולודגה

 .יבאל התיהש תוגחל המודב לזרב

 ,םינוש םיוצ וללכ רשא תומײוםמ תולבגה ױה קינלימחב םג

 רחא וצ .םידוהיה ינפב רוגס רוזא היה לודגה קושה םהיםל
 תלדה ךרד םהיתבל םנכהל םיבײח םידוהיה לכ יכ עבק
 ולחה בצמה ףירחה רשאכו .תורצחה ךרד רמולכ ,תירוחאה

 .תױדוהי תױונח םירחהל םג

 רחםמה לע םםובמ היה קינלימח ידוהי לש םמױק רקיע
 םינוש ןוזמ יברצמ םע םירזוח ױה המשמ .הביבםה ירפכ םע
 קינלימחב םידוהיה בצמ .םיזרפומ םיריחמבו הרהמב ורכמנש
 תוצרא יכ ררבוה וב םױמ רתױו רתױ השק השעגו ערו ךלה

 ץקה ץיקה םױ ותואמ .הינמרגב המחלמל וםנכנ היסורו תירבה
 ולחה .פידוהיה יפלכ םינמרגה וגהנש ,לוכיבכ ״דגלבהה לע
 תונושה םירעה לע הרומח הרוזנצ הלטוה ,םײנומהה םישוריגה
 ןברוחה .התנכש יככותב השענה לע עדת אל תחא ריעש ידכ
 ולחה הפוקת התואב .הנידמה ינפ לע רורשל ולחה הממשהו
 ,תורלדנסה ףנעב םיריעז הכאלמ ילעפמ ןגראל םינמרגה

 יכ רבסוה .תואקםרוב יכרצל תױונחו תודפר ,תוטײח ,תורגנ
 .תונוש תודובעל חלשיהל רשאמ ולא תודובעב קוםעל ונל בטומ

 .רקוצרנק רכשי םע דחיב תוטײח יכרצל הנטק תונח יתחתפ יגא

 ,תודהיה לש םוניה ןב איג הז ״ןוגרא״ ירוחאמ רתתםה השעמל

 אל ונממו ףטו םינקז ,םיריעצ וחלשנ ױלא הגירהה איג ותוא
 .דוע ורזח

 לכ היפל ״דשדח העומש םינמרגה וציפה הרצק הפוקת רחאל
 .תונוטלשה לצא םשריהל בײח לארשי ץראל תולעל הצורש ימ

 םגו לארשי ץראל הילעל םשריהל ולחה םתומימתב םידוהיה
 לכ ואב ,רתױ רחואמ ונל ררבתנש יפכ םלוא .םכותב ינא

 •םינמרגה לש העװזה ישעמ תא שטשטל וללה תועומשה

 הנושארל יתעמש זאו קינלימחמ תאצל יתחלצה רפסמ םימעפ
 .קנדײאמו הקנילבירט לש םמױק לע

 .םיללצכ וכליה םידוהיה ;הליל עיגהו םױ רבע .ופלח םימי

 פידוהי גרוהל ואיצוה ומױב םױ ידמ .םױ דלי המ עדי אל שיא
 .ןמצלז לאומש היה םיגושארה םיגורהה ןיב .םיאקינלימח

 .והוכיהו ותיבל םײצאנה םיסגלקה וםנכנ הלילב םיבנגכ
 תאצ דע והומלה םיבורה תותכב .רבע לכל ועקב ױתוקעז

 .ותמשנ

 .םינמרגה י״ע הבר תונדפקב ןנכות םידוהיה שוריג עםמ

 רשאכ .קינלימח לש הרות עיגה ,ץליק ידוהי שוריג רחאל
 לע הטלתשה ,קינלימחמ הנושארה םידוהיה תצובק החלשנ
 ,םהיתבב םידוהיה ובכש ןוגי יפוטע .המױא הקינפ הרײעה

 רפום ,ןכמ רחאל התמואש ״דעומשה יפ לע .תװמ־דחפ ךותב
 םוקמ םפא דע םיםוחד .םרופורולכ יעורז ױה תװמה תונורק יכ
 .תוחינגו תױװעב וםםגו וטטר העיסנ ידכ ךותו תונורקה ױה

 ,עװגל אלו םײחב קיזחהל ףטו םישנ לש שאונ ץמאמ הז היה

 .תופרשמל ועיגה םרטב דוע ועװג םהמ םיבר ךא

 .תורשע לש תוצובקב םיאקינלימחה םידוהיה ושרוג הנושארל

 רורב היה םלוכל .תואמ לש תוצובקב ושרוג רתױ רחואמ
 לכב טלמהל דחא לכ שקיב ןכ לעו םיכלוה םה המ תארקל
 ךומםה בונילמ רפבב הנטק הריד יתרכש ינא .איהש הרוצ
 ,דרידל .הבחר דיב יתמליש הרידה לעב היהש יוגל .קינלימחל
 ,ותחםשמו רקוצרנק רכשי ןכו יתחפשמ תא ריבעהל יתבשח וז

 תא ולםחי אל םינמרגהש ןימאה הברה ותומימתב רכשי םלוא
 ינאו יתחפשמ יגב .קינלימחב ראשהל ףידעה ןכ לעו םידוהיה

 .בונילמ רפכב הריד התואל ונאצי

 תועשב .הלילב קינלימח תא ונבזע וגב וניחבי אלש ידב
 היה הז הלאװ רעװאקטאלשל ונעגה לילה לש תורחואמה
 ,קסוב ידוהי לכ תא וזכיר יכ ונעמש עתפל .רבוטקוא שדוחב

 םשמו ב׳צניפל ךרדב םירכיא־תולגע תורשע לע םתוא ולעה
 תורעש .רעיב וניהש תולילו םימי ינש ״דקנילברטל ורבעוה

 החפו הדרח ימיל םיליגר ונײה יכ םא ,ורמתםנ ונישאר
 ונתדיד .בונילמ רפכל ונםנכנ ,רעיב הרצקה ונחוהש רחאל
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 טלקמ ונאצמ הב ,.דנחצ תאלמ גג תילע אלא התיה אל תדעוימח
 יתלב תועידי םירכאה ונל ורםמ םעפל םעפמ .םימי 10 ךשמב

 יכ ונל ררבוה ןהמש ,הכומםה קינלימחב השענה לע תורורב
 םידוהי תורשע המב הב וראשנו הידוהימ ״התקונ* קינלימח
 וחלשנ םה םשמו ״הצירמ״ב ופםא קינלימח ידוהי לכ תא .דבלב

 ומש ״הצירמ״ב ופסאנש םידוהי רפםמ .הקנילברט תופרשמל
 .םוקמב םהייחל ץק

 ונאובחמ םוקמל עתפל עיפוה ,םימי 10 רפכב ונתױה רחאל
 :תוללק תװלמ תוקעצב ולוק םירמ לחהו רפכב םירכאה שאר

 אוה .״הילכ ונילע איבת ןאכ םכתוחכונ ,םיזבנ םידוהי םתא״
 ,הנטש ירבד ןוטיק ונילע ךפשש רחאלו תוקעצב קפתםה אל

 םיגמרגל עידוהל תנמ לע ךומם רפכ רבעל ץרו ױלגר םירה
 .רפכב ונאצמיה לע תינופלט

 ױהש םוקמה ירכיאמ רמשמ םוקמב דיקפה ,טלמינ אלש ידכ
 םילולעו שיב אוה בצמה יכ ונתוארב .םינזרגבו תולאב םיגײוזמ
 .רפכהמ ונטלמנו םירמושה דחא תא יתדחיש ,ונײחב םלשל ונא

 יתחפשמו ,״דלאװ רעװאקטאלש״ל הרזח וגכרדב בוש ונעגה
 יתשגפ ריעל יסנכהב .קינלימחל יתסנבנ ינאו רעיב הראשג
 ברכ םױכ שמשמ ױבא) םײרפ םשב ידוהי רטוש הרקמב
 םינורחאה םימיב וניתואלת לע ול יתרפיס ן (הדנקבש וטנורוטב
 דימעה אוה ׳טלקמ םוקמ ירובע אצמיש וב יתרצפהש רחאלו

 .הנשי היװטמ לש גג תילע וגתושרל

 םימי ונראשנ ובו שדחה אובחמל יתחפשמ תא יתרבעה
 אוה ףא ,ןועמש יחא ןב י״ע ןוזמ וגל שגוה םױ לכב .םירופם

 .תידוהיה הרטשמב רטוש היה

 יל ררבוהש רחאמ .״ישונא״ רתױ אובחמ יתשפח םײתניב
 ןוחרםהו הנחצה ׳תוביטרה ללגב עװגל ונא םילולע הז םוקמב יכ

 .םוקמב וררשש

 םיקהל םידמוע קינלימחב יכ עדונ םיפסונ םימי המכ רחאל
 הלא ױה .הביבםבש תורײעו םירעמ םידוהי רובע שדח וטג

 .ןושארה םישוריגה לגמ ודרשש תױדוהי תוליהק ידירש
 יתחפשמ־ינבו יגא .יקםגײמרופ בוחרב םקוה שדחה וטיגה

 .ונררוגתה ובו ןטק רדח ונלבק

 דחאב •םינמרגה לצא תודובעל יחא םע יתאצי םױ לכב
 קנרטספ קינלימחב תידוהיה הרטשמה דקפמ יל רםמ םימיה
 .םינמרגה י״ע תױריב וגרהנ םירפכל וחרבש םידוהיה תיברמ יכ

 .ידוהיה תורבקה תיבב וזכורו ופםאג םהיתױװג
 .םיחא רבקב םרבקל םידוהי רפםמ דוע לעו ילע לטוה

 העװז הזחמ וניגיעל הלגתנ ידוהיה תורבקה תיבל ונאב רשאכ
 םיחנומ ױה םידוהי 300 .וראתל שו א חוכב טעמכ ןיאש דירחמ
 םד תתש ונבל .ףטו םישנ ,םינקז םהיניב ,לודג םיחא רבקב
 יקוםר םהשכ ונל םירקי ױהש םישנא וניניע ומב וניאר רשאכ
 לכ תא תאשל יבצע חוכב היה אל ןרכה אלל טעמכ םירביא

 .הזה העװזה הארמ

 םדה .וז דיל וז תױװגה תא ונחנהו רובה ת,א רופח ונקמעה
 לע ללוגה תמיתס רחאל ןלוחב הםוכ רבקל ךומםב שרקש ברה

 •רפםמ םיעגר םוד תדימעב שידק ונלמלמ םיחאה רבק

 ונתאמ דחא יפמ קונח לוקב עתפל עקב הזה הגירהה איגב

 .״הטיחשה לע״ קילאיב תריש

 !ילע םימחר ושקב ,םימש*

 — ביתנ םכב לאלו לא םכל שי םא

 — ױתאצמ אל ינאו

 !ילע םתא וללפתה

 ,יתפשב הלםת דוע ןיאו תמ יבל — ינא

 — דוע הוקת ןיא — ףא די תלזא רבכו

 1 ז יתמ דע ,הנא דע— ,יתמ דע

 שיא ונינפו תורבקה תיב תא ונבזע םיניע־יטורטו וג-יפופב
 רדחב רוגל יתחפשמ םע יתרבע רצק ןמז רחאל .״ותיבל״ שיא
 לש ותיבל לוממ ,ב׳צניפו יקסנײמרופ תובוחרה ןרקב רצו ןטק

 .תידוהיה הרטשמה הנכש וב ,קנרטםפ השמ

 שחיגה רחאל קינלימחב ןײדע ורתונש םידוהיה תורשע
 .םינמרגה חוקפב הדובעל ומױב םױ ידמ תאצל וצלאנ לודגה

 תודובעב ונקםע רקיעב .קינלימחמ בר קוחירב ױה תודובעה
 .הלאב אצױכו תולבם ,הריפח

 תרחמלו התיבה ברע ידמ םירזוח ונײה םיצוצרו םירובש
 .תועובש 6 הדובעה הכשמנ ךכ .הדובעל האיציל בוש ונבצײתה

 םידוהי הלא ױה וקינלימחב םידוהיה רפסמ לדג הז ןמז קרפ ךות
 טלקמ ושפיחו תולודגה םירעה ןמ חורבל םײתניב וקיפםהש
 יםחי ןפואב חיה בצמה ,רומאכ ,ןהב תונטקה תורײעבו םירעב

 .רתױ בוט

 היה רורב יל הססס־ל קינלימחב םידוהיה רפםמ הלע ךכ
 םה :,דחונמב קינלימחב םידוהיה תא וריאשי אל םינמרגהש

 .שדח שוריג זכורמב ןנכתל תנמ לע רפסמה לודיגל ךא וכיח

 םירטושו .ס.ם ישנא םבורב ,םינמרגה ופיקה םימיה דח,ס
 לכ תא ואיצוה ,םיכומס תובוחר ןכו ונרג וב בוחרה תא ,םײנלום
 ךרדב ׳יקםנײמרופ בוחר ירוחאמ םוזכירו םהיתבמ םידוהיה
 עונמל ידכו דימתמ דחפב ונקיזחהל ידכ .הקײלוקל הכילוהש

 (לבאנערג) םולבנעזאר לקנאי

 ןרעיוא יד ויא רימ טגנילק סע
 ײרשעג סאד

 עקידתורדה יד טימ קינלעימכ ןײמ ׳טנײה וטזיב יװ

 ? ןדײ
 — ןפא ןדנוװ ענײד ןבײלב ןלעװ תורוד עגנאל ףיוא

 ןדיראי ףיוא ןוא קרעמ יד ףיוא םיתילט ןיא ײז עז ךיא
 .ןפארטעג ײז טאה סאװ ,רעײפךעמאלפ ןיא קידנפיול

 ,טלגנירעגמורא רעדרעמ ךרוד ,םינילת ןשיװצ ײז עז ךיא

 ;טוערבראפ קידעבעל ןוא טעליוקעג ,טעגרהעג

 דליב סאד טגלאפראפ ךימ ורפא ןא ןוא — ׳ײז עז ךיא
 .טנעה־ןראבראב ןופ טרעטעמשעצ פעק עשירעדניק ןופ

 ײרשעג סאד ןרעיוא יד ןיא רימ טגנילק ךאנ ןוא
 :טריפעג ןטארםיוא הדע עצנאג יד טאהדנ ןעװ

 — ײלב ןוא לאטש ,למיה רעד ןעוזעג ןאד זיא רעפוק

 ...טרירעג טשינ סיא ןבאה ןײפ־רעריטראמ ןופ ןרערט
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 ועגפ ףא םיקרפלו םישארל םירױ ױה החירבו תוננתסה
 םוקמל העיגה עתםל .והותג ולע טלמהל תונױסנה לכ .םישנאב
 ונתוא ודימעה .הביבםה ירםגב וסיױגש םירכא תולגע לש הרײש
 םע יתילע ינא .תולגעה לע ונולעה הז רחא הזבו תורושב
 ׳תולגעה לע ובשוה םלוכש רחאלו תחא הלגע לע יתחפשמ
 עקרקה לע ראשנש ידיחיה .ץינפוטס ןווכל זוא הארוהה הגתינ
 רבג ׳סילוגרמ לאומש עײש היה הלגעה לע תולעל בריםו
 ינםב תודקױה ױניעב לכתםה אוה •לדוגמ הביש ןקז לעב קתמ
 דומע דיל ודימעה ינמרגה .ךאכ יגגרה״ ול רמאו ינמרגה
 ׳בבותםה לאומש עײש לבא ׳ורבעל והבור תא ןװיכו למשח
 לאומש עײש ךא ׳בבותםהל ול רמא ינמרגה .הרױה לא ױנםשכ
 ובל ץמוא .״דיספהל המ יל ןיא ׳יב תוריל לוכי התא״ ול רמא
 הארנכ ררוע ינמרגה לא ךכ רבדל זיעהש לאומש עײש לש

 •דימ וררחיש אוהו ןופנזמ תפיקג ינמרגה בלב

 לש ותב וז התיה ״דריעצ הרוחב הבשי ונלש הלגעה לע
 .(םילשוריב תעכ) סקל ריאמ

 וריאה ךרדה לכ .לילה תילולפאב ךרדל האצי הרײשה
 .חורבל הםניש ימ לכב תוריל תנמ לע םילודג םירוקרזב ונילע

 ונילע יכ יתחפשמל יתרמא קינלימחל ץוחמ וגײה רשאכ
 יתננוכתה ״דטושפ התיה ילש החירבה תיגבת •לצניהל ידכ חורבל
 .ךרדה ידיצ ינשמ ױהש זוקינה תולעת ךותל הלגעה ןמ ץופקל

 תאשל לוכי וניאש ורמאב ׳םעםה חורבל ברים ׳ןקז ידוהי ׳יבא
 .ונשםנ לע טלמיגש ונב ריצפה אוה .החירבה ילוטלט תא רתױ

 •ונתא דחי טלמהל וענכשל יתחלצה העיםג ידכ ךות

 לש ודיל יתלשליש ׳קינלימח רחא םירופם םירטמוליק
 תא רצע אוה .החירבב ונל עײםיש ידכ ףםכ םוכם ןולגעה
 לע ונמצע ונלפיה הז רחא הזבו ױםום לש םיריהמה םהידעצ
 היה .ךרדה ירבע ינשמש ױקיגה תולעת לא ןכמ רחאלו עקרקה
 יתלגלגתה הקחרתה הרײשהש רחא .בונילמ תעבגל ךומםב הז

 .יהערמ שיא ונדרפנ וז ההירבב .העבגה לש ינשה הדיצל דע

 •העבגה לש יגשה הרבעמ שגפנ יכ ונעבק

 הזבו יתחפשמ תא יתשפיח העבגה לש ינשה הרבעל ילחזב
 ררבתה קינלימחל ונאובב .יבאל טרפ ׳םלוכ תא יתאצמ הז רחא
 םײרפ רטושהו תומדקומה רקובה תועשב םשל עיגה יבאש
 תײלע לע וניבשױב .רבעב וגרג הבש גג תײלע התואל ואיבה
 קינלימח תא בוזעל ונטלחהו ונלרוגב ונרהרה תמהוזמה גגה

 .דעומ דועב

 ורתונ השדח הרעם ינפלש טקשב הנותנ ההיהש הרײעב
 אל תימוקמה הרטשמהו םינמרגה •םידוהי לש תודדוב תורשע

 .קינלימחל םנכהל שיאל ונתנ

 היה םײחה וצ ךא םימלועל הרײעהמ דרפהל היה לק אל
 .הזכ



 תודע־תױבג ײװצ

 רעשיראטסיה רעד דרוד ענעמונעגפיוא
 המחלמ רעד ראנ דלאב ועכנימ ױא עיםימאק

 עפאמ ומליק װא עפאמ ליאיחי װפ תודע״תיבג
 טקידנעעג .קינלעימב 2.2.1924 ןיא ןריובעג עפאמ לאיחי

 .םײהקריט ןיא טניװז ׳רעקורד — ףוראב ןופ .עלוש־םקלאפ

 קינלעימכ ןיא 20.5.1926 ןריובעג עפאמ ןמלק רעדורב ץיז
 .םײהקריט ןיא דיוא טניװו עלוש־םקלאפ טקידנעעג —

 טנערבראפ ײז ןבאה 15.9.1939 ןײרא ןענעז םיצאנ יד ןעװ
 .שארב בר ןטימ ןדײ 100 קידנעמעננעמאזוצ ,שרדמה־תיב סאד

 וצ ןזיװאב טאה לײט א .ןסאשרעד ײז ןופ לײט א ײז ןבאה

 •בר רעד ןעװעג זיא עטצעל יד ןשיװצ ,ןפיולטנא

 רעד וצ ןעמונעג ןשטײד יד ןבאה ןטײצ עטשרע יד ןיא

 .רעדליב טכאמעג ײז ןופ ןוא םידיסח לעיצעפס טעברא

 רע ןוא אטיוא ןא ףיוא ץלעיק זיב טריפעג ײז ןבאה דײ ןײא

 .געװ ןצנאג םעד ריזח א ףיוא ןציז טזומעג טאה

 ־אילעמ ,רענײטש טקאהעג ,ןגעװ ײב ןעמ טאה טעבראעג

 •ףראט ןעפאק ײב — ןעיורפ ,עיצאר

 ־טפיוה יד ןיא ןײג וצ טרעװראפ טאה שטשימרוב רעד

 רעטצנעפ עשידײ עלא ןוא קראמ ןיא טניוװעג ןבאה רימ .ןסאג
 ןרימשראפ טזומעג ןעמ טאה קראמ ןיא םיורא ןענעז םאװ

 ןפיוא ךיז טוט םע םאװ ןעעז טשינ לאז׳מ ידכב ,סײװ טימ

 •קראמ

 ײװצ ןיא ןוא קראמ ןיא .רענעפא ןא ןעװעג זיא אטעג רעד

 רעםיוא ןפאכ ראפ ,ןײג טראטעג טשינ ןעמ טאה ןםאג־טפיוה

 •ןסאשעג ןדיי ליפ ןעמ טאה ,טאטש רעד

 ןוא ״םעקינדאלקאז, ןעװעג ,רעדנעבמערא ןגארטעג טאה׳מ
 ־יװער ןעװעג ןענעז גאט ראפ עדעי .םעיצובירטנאק עםיורג

 .ןגעמראפ ןשידײ ןופ גנוביור ןוא סעיז

 ןײמעגלא ןיא זיא טםגיד־םגנונדרא יד ןוא טארנדױ רעד

 .עטכעלש ןײק ןעװעג טשינ

 ןםאשרעד טכאנײב .ס .ס יד ןבאה ךאמצלאז״ םעזערפ םעד

 עשזנעלדאפ ןיא ןרעגאל־ראפםיורא ןפאשעג ךיז ןבאה םע

 ײב טעבראעג ןבאה ןא ראי 14 ןופ רענעמ וװ ,עקװױנשיװ ןוא

 יד ראפ ןעמ טאה טלאצעג ,עיצאראילעמ ןוא רענײטש ןקאה

 .ךאװ א .לז 20 טעברא

 עיערא ראפ ךוק ענײמעגלא ןא ןראװעג ןפאשעג זיא סע

 ןביוהעגנא דיז טאה עכלעװ עימעדיפע־סוסיט רעד בילוצ ןוא
 עראטינאם א ןוא לאטיפש א ןפאשעג ךיז טאה ,ןטײרפשראפ

 .טסניד

 ןענוסעג דיז ןבאה ךיוא ןוא םירםומ ןעװעג ןענעז םע

 א בילוצ ןשטײד טימ ןבעגעגפא ךיז ןבאה עכלעװ דעלדײמ
 .טפעשעג

 עירעמראדנאשז ןום טנעגא ןא ׳קאטסאפ עיאש רעסיװעג א
 יד ,ןדײ יד תורצ עסיורג ןעוטעגנא ןוא רעװעג טאהעג טאה

 .ןםאשרעד םיא ןבאה ןשטײד
 באה ךיא רעכלעװ וצ עיצאזיגאגרא יד ,״ריעצה רמושה״ רעד
 טאה ,דעװ ןיא דילגטימ א ןעװעג ןוא גירק ןראפ טרעהעג
 .טלעטשעגפיוא רעדיװ םיצאנ יד ןופ ןעמוקנײרא ןכאנ ןעמ

 ־ילאפ ץיק ןעמ טאה ,עלארטנעצ רעד ןופ ןסירעגפא קידנעײז

 .טבעלעגסיוא ךיז לערוטלוק ראנ ,טריפעג טשינ טעברא עשיט

 זיא ,עיצאזינאגרא רעד ןופ ץנעטסיזקע ןכאװ ראפ א ךאנ

 ־עינא יכדרמ ,עלארטנעצ רעד ןופ רבח א זדנוא וצ ןעמוקעג

 רעװעשראװ ןופ טנאדנעמאק רעקידרעטעפש רעד ,שטיװעל

 .דנאטשפיוא־אטעג

 ־קא יד ןופ גנולמאזראפ א ןםורעגנעמאזוצ ךײלג טאה רע
 מ״ק 3 לדלעװ א ןיא ןעמוקעגראפ זיא יז ,םירבח 6 עטםוױט

 ,טעברא רעזנוא ןגעװ טגערפעגםיוא ךיז טאה רע .טאטש ןופ

 ־טלעװ רעד רעביא טכיראב ןשיטילאפ א ןבעגעגרעביא זגוא
 זנוא טאה רע .ךעלטעלב עלאגעלמוא ןבעגעג זנוא ,עיצאוטיס
 רעטיױו טריטסיזקע ״ריעצה רמושה״ רעד זא ,ןעװעג עידומ

 זיא טפאשרעריפנא יד זא ,טעברא ןא טריפעג טרעװ׳ס ןוא
 ןענעז םע זא ןוא ריא טימ טקאטנאק א טאה יז ןוא ענליװ ןיא

 .לארשי־ץרא ןופ תועידי ןאראפ ךיוא

 ןק א ןפאשעג ךיז טאה גנולמאזראפ רעט־2, רעד ףיוא
 ןײק ןראפעגפא שמיװעלעינא זיא זנוא ןופ .ןאמ 60 ןופ

 .װאשאטם

 טימ טקאטנאק טאהעג רדםכ רימ ןבאה ןא טלאמאד ןופ
 עכלעװ ,גנוטײצ עלאגעלמוא ןא ןוא וױרב ןטלאהרעד ,עשראװ
 ןעמאנ ןטימ ןריפאפ עשירא טימ דײ א טגנערבעג טאה׳ם

 .״אגיװ״
 .עכעלטנגױ טריזינאגרא רעטיױו טאה׳מ :טעברא רעזנוא

 .ןטײקכעלגעמ יד טיול ךיז טנרעלעג ץא תופסא טריפעג
 ןיא רעדא ,דלאװ ןיא ןעמוקעגראס ןענעז תוססא סנטםרעמ

 .טאטש רעד רעטגיה לעביטש־םעדיוב ןטריקםאמראפ א

 עכלעװ ,ןטנאיצילאפ עשידײ עםיװעג ןענוסעג ךיז ןבאה סע
 ־נוא זדגוא תוססא ערעזנוא ןגעװ ךיז ןסיװרעד ןכאנ ןבאה
 לאמנײא ךימ ,ןײרא רעגאל ןיא ןקיש טלאװעג ,טקירדרעט

 •געט יױוצ ףיוא טםערא ןוא טצעזעגנײא



 716 ק י נ ל ע י מ כ ם ק נ פ 715

 טימ ״אנעריא״ ןטםירק א ןעמוקעג ךיוא זיא עשראװ ןופ

 רימ ןבאה ראפנעמאזעצ ןײא .גנוטײצ ןוא וױרב עלאגעלמוא

 .װאשאטם ןיא טאהעג

 רעדיװ שטיװעלינא זיא ,1942 ביוהנא ׳םורא ראי א ןיא

 •זענעקרעד םוצ טשינ ןעזעגםיוא טכעלש טאה רע .ןעמוקעג

 םאד םײהרעדניא זנוא ײב קידנעעז טרעדנוװעג ךיז טאה רע

 .דעגנוה ןעװעג ןיוש זיא עשראװ ןיא ןעװ טײצ רעד ןיא ,ןסע

 .םײהעג ןיא ןטלאהעג םיא ןבאה רימ

 ףיוא עגאל רעד ןגעװ רעביא זנוא רע טיג הפסא ןא ףיוא

 יד טרעהעג רימ ןבאה םיא ןופ .ןדײ יד ןופ ןוא טלעװ רעד

 ־ראװןופעיצאוטיסרעדןגעװןואץישזלעב ןופ העידי עטשרע
 ־נײא רעד זא ,טםײג ןיא הפםא יד טלאה רע .אטעג רעװעש
 עשיאערבעה זנוא טגגיז רע .דנאטשרעדיװ א זיא געװ רעקיצ

 עמערא ראפ עציטש ןפאש וצ זנוא טרינאפארפ ןוא רעדיל
 ןא ןעמונעגרעטנוא ךײלג ןבאה רימ •םירבח רעװעשראװ

 .ןטעקאפ ןוא טלעג ןקיש וצ עיצקא

 .לדײמ א טקישעג זדנוא וצ רע טאה ןראפקעװא ןײז ךאנ

 טעברא רעלענאיצאזינאגרא רעד טימ ןריפנא לאז יז /׳אקבאט״
 טײצ וצ טײצ ןופ רעטײװ זיא ״אגיװ״ ךיוא .לילג רעמאדאר ןופ

 .ןעמוקעג

 .ןעזעג טשינ רעמ ןשטיװעלעינא ןעמ טאה ןא טלמעד ןופ
 רעמײהעג רעד ןיא ןזעלעג רעבא ןעמ טאה ןעלקיטרא ענײז

 .גנוטײצ
 ץלעיק ןופ רימ ןבאה ,ראפנעמאזוצ א ןעװעג זיא סע ןעװ

 •טאגעלעד ןײא טקישעג

 ןײק ץובק ןיא ןראפ לאז׳מ לעפאב א ןעמוקעג זיא רעהכאנ
 ־לעז רעד ןיא לײװ ןראפעג טשינ ןענעז רימ ,װאכאטםנעשט

 •עשראװ טימ טקאטנאק םעד ןריולראפ רימ ןבאה טײצ רעב

 .טראד ןעגנולדיזםיוא יד בילוצ

 זיא׳ם זא ,העידי א רעדיװ רימ ןבאה םורא טײצ א ןיא

 ןײק עכעלטנגוי קינלעימכ ןופ ןעמענוצסיורא ןאלפ א ןאראפ
 .הרבח ןײא ראנ .טראד ךיז טײרג רעכלעװ ,ףמאק םוצ עשראװ

 זיא יז •ןראפעגניהא ןאד זיא דנאבטעמאם אמולב עםיװעג א

 .ןלאפעג שידלעה טראד

 ־עג זיא ןביוהעגנא זנוא ײב ךיז טאה גנולדיזםיוא יד ןעװ
 ןטימ ,ןאמטלא עשאט ,עשראװ ןופ הרבח א זנוא וצ ןעמוק

 ןפארטעג טאה יז ראנ .עשראװ ץיק םירבח ןעמענוצטימ קעװצ
 דוד ׳ןעמונעגטימ יז טאה רבח ןײא ראנ ,גגולדיזםיוא רעד ךאנ

 .ןלאפעג שידלעה טראד ךיוא זיא רעכלעװ ,רעפינש

 ירפרעדניאסקעז .6.10.1942 ןעמוקעגראפ זיא גנולדיזסיוא יד
 רעניארקוא ,ןשטײד ענעמוקעגנא ןעגאגאװ יױוצ טימ יד ןבאה
 רעד טימ ןעמאחצ ןוא טאטש יד טלעטשעגמורא ,ןשיטאל ןוא

 עיצקא רעד וצ ןדײ יד ןבירטעגסיורא ׳ײצילאפ רעשידײ
 .ןעמונעגוצ ײז ץפ ץלא ,עקםיװאגראט רעד ןופ ץאלם ןפיוא

 ןסאשרעד .עקיאעפסטעברא 72 ךאנ טימ ײצילאפ טזאלעגרעביא

 •ןײגקעװא םוצ עקיאעפ טשינ ןאמ 110 ײז ןבאה

 45 — ןישטנעכ זיב ןדײ עכעלקילגמוא יד ײז ןבאה טגאיעג

 .עיצאטסךאב רעד וצ מ״ק

 טקיטכענעגרעביא .תונברק לים ןלאפעג ןענעז געװ ןפיוא

 ראפ אלאװ אציװראמ ףראד ןיא ןדײ טראפםנארט רעד טאה

 .למיה ןעײרפ ןרעטגיה ׳ץלעיק

 החפשמ רעזנוא טאה עיצקא רעד ןגעװ רעירפ קידנםיװ
 א טימ ךיא ראנ .װעקאר ןײק ןײרא ןוא טאטש יד טזאלראפ
 ןפײקראפםיוא ןבילבעג ןענעז רעטםעװש א ןוא רעדורב

 •ןכאז

 ןײרא קידנלעװ ,רימ ןעגעז עיצקא רעד ןופ טכאנ רעד ןיא
 ןראװעג זלאפאב לאמ ײרד ,ןרעטלע יד וצ װעקאר ןײק
 ןבאה ײז .טריבאראב זנוא ןבאה עכלעװ ׳ןקאילאפ יד ךרוד

 סאד ,גוצ ןופ קידנפראװפארא ןענעגרה טלאװעג זנוא
 ףראד ןיא ןאטעג רעירפ גאט א ןבאה ײז סאװ ׳עקיבלעז
 רעזנוא וצ ךעלדנע קידנעמוקנא .ןדײ ערעדנא 7 טימ איגגורד
 טכאמעג ךיוא אד געט ראפ א ןיא רעבא ךיז טאה עילימאפ
 דלאװ ןיא ןפאלטנא עלא ןענעז רימ ןוא גנולדיזסיוא יד
 ןגיל ןפארטעג רימ ןבאה ׳דלאװ ןיא גאט ןביז קידנעײז .ןײרא
 ־רעד ןבאה ןקאילאפ יד עכלעװ ׳ןעיורפ עשידײ ײװצ טראד

 .טביוראב ןוא טעדראמ

 סע וװ ,קינלעימכ ןײק ןײגוצקירוצ ןסאלשאב ןבאה רימ

 .אטעג ןײלק א ןפאשעג ךיז טאה

 רימ ןבאה טעבראעג ׳אטעג ןיא ןעװעג רימ ןענעז ןכאװ 3
 .ןכאז יד ןפױקראפסיוא ןוא ןביטש עשידײ יד ןריעלםיוא ײב
 ןאטעגנא ןוא ןםאשעג ןדײ ליפ ןעמ טאה ןכאװ 3 יד ךרוד

 .תורצ ײלרעלא

 ןיא .ץינפאטס ןײק ןדײ יד ןעלדיזסיוא לעפאב א טמוק םע
 קידנעײגקירוצ ׳רעדורב ןײמ טימ ךיא ׳רימ ןבאה גאט םעד

 ־לע יד וצ םײהא טנעקעג טשינ רעמ ןיוש טעברא רעד ןופ
 .טלעטשעגמורא ןעװעג זיא אטעג רעד לײװ ,ןרעט

 ןטלאהאב ןדײ יװ ןעזעג רימ ןבאה ןאב רעד וצ קידנפיול
 .ןײרא טראד ךיוא ןענעז רימ .רעלעק א ןיא ךױ

 םיורא רימ ןענעז ׳ליטש זיא םע זא קידנרעה טכאנײב
 עשידײ יד .ןפאלש בוטש א ןיא ךיז טגײלעג ןוא רעלעק ןופ

 .טריטסערא ןוא ןפארטעג טראד זנוא טאה ײצילאפ

 זנוא זיא ׳הנכם ןיא קידנעײז ץא טםערא ןיא קידנציז

 .ןפיולטנא ןוא ךאל א ןכאמוצסיוא ןעגנולעג

 רימ .רענעמכאפ — ןדײ 60 ןבילבעג ךאנ ןענעז טאטש ןיא

 טאה ײצילאפ עשידײ יד .םעדיוב א ףיוא ןטלאהאב ךיז ןבאה
 טשינ ןעװ ,ןפיולטנא וצ ןליופאב ןוא ןפארטעג רעדיװ זנוא

 ןטלאהאב וצ ןעגנולעג זנוא זיא ןאד .ןםישרעד זנוא ןעמ טעװ
 .רעקנוב ןיױ ןיא גאט 3 ,רעלשיט א ,טנײרפ ןטוג א ײב ךיז

 רעטאפ ןײמ טראד ןעמ טאה ,ץינפאטס ץיק קידנעמוקנא
 רעד טימ קעװא ןענעז רעדורב א טימ רעטומ ץימ .ןסאשרעד

 ־םנארט ןום ןפאלטנא ןענעז ןרעטסעװש יױוצ .גנולדיזסיוא
 ןטוג ןבלעז םעד וצ קינלעימכ ץיק ןעמוקעגנא ןוא טראפ
 זנוא וצ טכארבעג ײז טאה רעכלעװ ,רעלשיט םעד ,טנײרפ

 •ץירא רעקגוב ןיא

 ״גאםאה״ רעצלעיק ןופ אטיוא ןא ןעמוקעג זיא ליױורעד

 ענעטלאהאב עלא זא ,ײצילאפ עשידײ רעד וצ לעפאב א טימ
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 .ןײרא ״גאסאה״ ןיא ןלעטשוצ ךיז ןלאז ,ענעטלאהאב טשיג ןוא

 רעקירעירעדנימ רעד טימ גראז א טאהעג ןבאה רימ
 יז ןעמ טאה ,רעריפכאװ םעד קידנלאצאב רעבא ,רעטסעװש

 .ןעמונעגטימ דיוא

 ״רימ .״גאסאה״ רעצלעיק ןיא ןעװעג רימ ןענעז ראי ײװצ
 ןראפעגמורא ,טראפסנארט םײב טעבראעג ןבאה ,רעדירב ײװצ

 טעבראעג טאה רעטסעװש ןײא ,טנאיװארפ דאג טעטש יד ןיא
 .ךוק ןיא — ענײא ,ןיזאגאמ ןיא

 ענעדישראפ ןופ ןדײ 450 ןעװעג ןענעז ץלעיק ״גאםאה,ןיא
 .ןםאשרעד ןדײ ראפ א ןעמ טאה טײצ רעד ראפ .טעטש

 סיורא לאז רע לגנײ א ןטארעג ץושקרעװ א טאה לאמנײא
 ,לפאטראק לסיבא ןעמענ ךיז ןוא לפאטראק טימ אטיוא םדצ

 אטיוא םוצ וצ זיא לגנײ םאד .ןסע וצ םאװ ןבאה רע טעװ
 .ןםאשרעד םיא רע טאה ,לפאטראק ןעמעג

 ןעמ טאה ,קסישזראקס ,יקנאיפ ןײק גנולדיזםיוא רעד תעב
 א ,ןסאשרעד ,ןטלאהאבםיוא ךיז ןבאה עכלעװ ןדײ עכעלטע
 קישטליװ ,רעטכאט א טימ ץיװאקשאמ ,שפעיפ דוד ןםיװעג

 .ןסאשרעד ײז טאה ןאמכאל ץושקרעװ רעד .א.א

 ןענעז ןאמ 2 .ץימש 30 טימ טראד ןעמ טאה טפארטשעג

 ־עג ןענעז עכנאמ ,תוחוכ יד רעביא ןטעברא ןופ ןבראטשעג
 טעבראעג העש 16 טאה ןעמ .טעברא רעד ןופ קידעצערק ןראװ

 •ןגאלשעג ןעמוקאב וצרעד ןוא

 .ןשטײד יד ןפלאהעגטימ ײרטעג טאה ײצילאפ עשידײ יד

 ןעמ טאה ,שזאסיפ עטאמ ,ײצילאפ רעד ןופ טנאדנעמאק םעד

 .ןםאשרעד ןפיולטנא םײב

 עיצאזינאגרא ןײמ ןופ םירבח ײװצ ןפלאהעג באה ךיא

 ךיא באה ,רעגאל ןרעסיוא טעבראעג באה ךיא .ןפיולטנא

 יד טימ טקאטנאק טאהעג ןבאה רימ .ןפלעה טנעקעג ײז
 .רעדלעװ יד ןיא ןענופעג ךיז ןבאה עכלעװ םירבח רעװעשאטם

 .ןפיולטנא ײז וצ לאז׳מ ןבירשעג זנוא ןבאה ײז

 לאז׳מ ׳ראפעג ןיא ןעװעג זיא רעטםעװש עקירעירעדנימ יד
 ןבײלב לאז יז ןעגנולעג רעבא זנוא זיא םע .ןקישקעװא יז
 טאה עוױסנעפא עשיםור יד ןעװ .ןפלאהעג ךיז ןבאה רימ ןוא

 ןײק ץלעיק ןופ טקישעג זנוא ןעמ טאה ןביוהעגגא ךיז

 .יקסלאנובירט־װאקירטעיפ ײב שזאבדעשזפ

 ץא ןרעלעק־ץוש ,סעפאקא ײב טעבראעג רימ ןבאה טראד
 — טעבראעג ןעמ טאה גאט ןיא העש 12 .סנבורג־רעצנאפ

 טאה ןדײ ליפ .ןסע םוצ ןעװעג זיא סע .ןעיורפ ןוא רענעמ
 טלאװעג ןבאה ײז זא ״דנעט רעד טימ ןםאשרעד ןטראד ןעמ

 .ןפיולטנא וצ ןעגנולעג אי זיא יורפ ןײא .ןפיולטנא
 ־עג םרעטםעװש יױוצ ערעזנוא ןעמ טאה שזאבדעשזפ ןופ

 ןוא קורבםנעװאר רעגאל־םטעברא ןיא דנאלשטײד ןײק טקיש
 ערעדנא עלא טימ ןײרא גאםאה ןוא װאכאטסנעשט ןײק זנוא

 •ןדײ

 — רעדורב רעד ,ײרעקורד א ןיא טעבראעג ךיא באה טראד

 .טראפסנארט םײב

 ״רעגרע ןעװעג ןיוש זיא ״גאסאה״ רעװאכאטםנעשט ןיא

 ןוא םעיצקעלעס זעװעג .ןםאשעג ןעמ טאה ןדײ עכאװש ליפ
 .דנאלשטײד ץיק טקישעג טאה׳מ

 עטיור ןגארטעג ןבאה גאםאה רעצלעיק ןופ ענעמוקעג יד
 ןבאה רימ .םעטאל עלעג רעקסישזראקם יד ,רעדנעבמערא

 .ךפאלקש״ יד — ײז ׳״סענאפ״ ןםײהעג

 ןעמ .טרעגרעראפ עגאל יד ךיז טאה ןכאװ 4 עטצעל יד
 ,רעגאל םעד ןעמונעגרעביא טאה .ם .ס יד ,ןגאלשעג טאה

 .גאט א ןלעפא ײװצ ׳רעגנוה א ןביוהעגנא ךיז טאה
 ־נעכוב ןײק טקישעגקעװא זנוא ןעמ טאה 13.1.1943 םעד

 .דלאװ

 טנכערעגפא ךיז ןעמ טאה דלאװנעכוב ןײק קידנעמוקנא
 3 ףױא ןוא ןגאלשעצ טוג ײז ,םרעטעראפ ןוא ״סאפאק״ יד טימ

 .ףארטש־טיוט טריפעגםיוא

 ךיז ןײרא עינשזאל רעד ןיא ןעמונעג זנוא ןעמ טאה טראד
 ־אפ״ ןעוטעגנא ןוא ראה יד ןריושעגפא ,ןעמונעגוצ ץלא ,ןדאב
 ־נאראװק״ רעגאל םענײלק ןיא טקישעגנײרא ןוא ״סעקאיש

 .״ענאט

 ןבאה עכלעװ ׳ןלעפא טכאג עדעי ןביוהעגנא ךיז ןבאה סע
 .ןאטעגנא ןיד ןוא טסערפ ײב ץלא סאד ןוא .ןהעש טרעיודעג

 טײרדעגמורא ראנ ׳טעבראעג טשינ ביוהנא ןופ טאה ןעמ
 א ןיא .טרענרעד ךיז טיורב £ טימ פוז ןײא טימ ןוא ךיז
 ־קנארק ןוא ץומש ןופ .ןשטנעמ 1500 ןענופעג ךיז ןבאה קאראב

 רעגרע םאװ ראנ •ןלאפעג ןגילפ יד יװ ןשטנעמ ןענעז ןטײה
 ןיא ןביולג ןוא גנונעפאה ןעװעג זיא רעמ ץלא ׳ןעװעג זיא׳ם

 .גנואײרפאב רעקידלאב רעד
 ץנאג .ןטראפסנארט רעטנזיוט ןעמוקעגנא ןענעז גאט ןדעי
 ןבאה דלאװנעכוב ןיא .טריאוקאװע רעהא ןעמ טאה ץיװשיוא

 עכלעװ ,ןטסינומאק עשטײד קירוצ ראי 10 ןופ ןענופעג ךיז
 ,גנונעפאה ןבעגעגוצ ,עגגילטפעה יד וצ ןגיוצאב טוג ךיז ןבאה
 ־אזינאגרא עמײהעג א ןפאשעג ןבאה ײז .ןטארעפער ןטלאהעג
 טראד זיא ןזעװעג .רעװעג ,אידאר א םײהעג ןיא טאהעג ,עיצ

 .טנרעלעג ןבאה ײז עכלעװ רעדניק טימ קאראב א

 ןופ מ״ק 8 ,״ראמײװ״ ןײק ןקיש ןביוהעגנא זנוא טאה ןעמ
 יד ןופ םעזורג יד ײב טעבראעג טאה ןעמ וװ ,דלאװנעכוב
 .עטיוט ןעמונעגסיורא טאה׳מ עכלעװ ןופ ןעגנורידראבמאב

 ןענעז עגנילטפעה ליפ .טעבראעג םעד ײב ןעמ טאה םישדח 2
 רימ ןענעז ךעלגעט־גאט .סעבמאב יד ןופ ןראװעג טעגרהעג

 ־מאב א ךאנ .טאהעג ןעמ טאה ןסע •םרעלעק־ץוש ןיא ןסעזעג
 זיא רעהכאנ .ןםע ןביטש יד ןופ טריבאר ןעמ טאה גנורידראב
 ןעמ .ןײרא רעגאל ןיא קירוצ ןזומ עלא :לעפאב א ןעמוקעג
 ןראװעג זיא טנארפ רעד .סיורא טנעקעג טשיג רעמ טאה
 ־רעד ןרידראבמאב ןוא ןםיש טרעהעג ןיוש טאה׳מ ,רעטנענ

 •ןבענ

 זא ,גנונעפאה ןבעגעגוצ זנוא ןבאה עטםעטלע־רעגאל יד

 .ןקישסיורא טשינ זנוא טעװ׳מ ,ןבעל ןבײלב טעװ׳מ

 ןאםארקימ רעד יװ ןעמ טרעה ,טכאנראפ א םעגײא א ןיא
 ־לעפאב ןםיוא ךיז ןלעטשוצוצ ןדײ עלא טעדלעמ רעגאל ןופ

 ײצילאפ־רעגאל יד ,טלעטשעגוצ טשינ ךיז טאה רענײק .ץאלפ
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 ־וצ ךיז ןמײהעג טשינ ןוא ךיז ןטלאהאב ןפלאהעג זנוא טאה

 .ןלעטש

 רעטסעטלע־רעגאל רענײלק א ןעװעג זיא קאראב ןײמ ןיא

 .טםיגומאק סלא ראי 12 ןעװעג אד ןיוש זיא עכלעװ ״טרוק״

 ־עג טאה ןעמ ןכלעװ ןיא םױראטאמערק א ךיוא זיא ןעװעג

 ןעמ טאה ךיור םעד .עטקינײפראפ ןוא עטיוט יד טנערב

 ןיוש ײז ןבאה געט עטצעל יד ןיא .רעגאל ןיא טריפשעג

 ײז ןעמ טאה .סרעפרעק יד ןענערבראפ וצ ןזיװאב טשינ

 .דלאװ ןטנעאנ ןיא טעפאקראפ

 ןרעװ ןדײ .ןשטנעמ עלא ןופ לעפא ןא רעדיװ סנגראמוצ

 טשער יד .םױראטאמערק ןגעקטנא ץאלפ ןפיוא טריפעגפא

 •ןײרא רעגאל ןיא קירוצ ןענעז

 ןײרא רעגאל ןיא קירוצ ןפאלטנא ןענעז .רעדירב ײװצ ,רימ

 .טלדנאהאב טוג ןוא ןעמונעגנײרא זנוא טאה׳מ וװ

 ןטײװצ זפיוא .ןםע ןא רעגאל ןיא ןעװעג רימ ןענעז געט 2

 ־ײװ ןײק סופוצ ןטראפםנארט ןקיש וצ לעפאב א טמוק גאט

 .ןראװעג ןםאשרעד רעדא ןלאפעג געװ ןפיוא ןענעז ליפ .ראמ

 •ןאגאװ א ןיא ןאמ 120 וצ טקאפעג ןעמ טאה ראמײװ ןיא

 ןופ .בצמ ןכעלקערש אזא ןיא ןראפעג רימ ןענעז ןכאװ ײװצ

 .300 ןבילבעג רימ ןענעז ןשטנעמ 2ססס

 ןעװעג ןיוש זיא םע .ןעגנאגעגפארא רימ ןענעז געװ ןפיוא

 ןענעז ןשטנעמ ליפ ןוא זארג ןםעגעג טאה׳מ .ןטעדום יד ןיא

 ,תױח יװ ןראװעג זיא׳מ ,עטיוט ףיוא ןגעלעג זיא׳מ .ןבראטשעג

 גנורידךאבמאב א ײב •טעגרהעג ןטײװצ םעד טאה רענײא

 רעבא ןענעז רימ .ןענאגאװ יד ןופ ןפאלעצ ךיז רימ ןענעז

 .ןסע וצ םאװ ןוא ןײג וצ וװ קידנבאה טשיג ןעמוקעגקירוצ

 ןעמוקעגנא רימ ןענעז םירוםי עכעלקערש געט ףלעװצ ךאנ

 ־וטנא ןוא ןםע ןבעגעג זגוא טאה ןעמ וװ טאטשנעזערעט ןײק

 א ףיוא ןראװעג קנארק רעדורב ןטימ ךיא ןיב טראד .ץכע

 .ןראװעג טײרפאב רימ ןענעז 8.5.1945 .םופיט ןרעװש

 15.6.46 ,ןעכנימ

 טנעמאיד עשעצ ןופ תודע־תיבג

 ס&מ״^זמ^ ןיא 15.4.1928 םעד ןריובעג אשעצ טנעמאיד

 .ךיז טנרעלעגוצ גירק ןיא ,עלוש ןיא גירק םוצ זיב ןעגנאגעג

 ג ןרעגאל ןיא ןעװעג

 1<;16106, 01י261>61י2, 02?81סס1ב0י^13,111^8,, 361י§611־6618611, 3111•־

 £3,11, לל 111*1^1161111, 03,0118111.

 .רעטסעװש 2 ןוא רעדירב 3 ,ןרעטלע גירק ןראפ טאהעג

 .גרעבםדנאל ןיא טניוװ ,רעטםעװש ץיא טימ ןבילבעג טציא

 וצ ןעמוקעג זיא ,עיצקא־גנולדיזםיוא רעד ראפ טכאנ א

 רעד ףיוא מעבראעג טאה רעכלעװ ,רעטנאקאב א זדנוא

 ןגראמ זא טלײצרעד זדנוא טאה ןוא ,עירעמראדגאשז

 061מ16111111ץנאג ןופ גנולדיזםיוא עטשרע יד ןא ךיז טבײה ,ירפ

 .טנגעגמוא ןוא

 ענײמ .ה.ד ,עילימאפ עצנאג ןײמ .טראװעג טשינ ןבאה רימ

 ןפיוא ףיורא ןענעז סרעטםעװש 3 ןוא רעדירב 3 ,ןרעטלע

 עטרי׳קםאמ ענײלק א ןעװעג זיא םע ןכלעװ ףיוא ,םעדיוב

 םינכש עכעלטע ךאנ טימ עלא רימ ןבאה טראד .גנולײטפא

 .ןטלאהאב ךיז

 ײװצ ײז ןשיװצ ןאזרעפ 17 ןעמאזוצ ןעװעג ןענעז רימ

 .רעדניק ענײלק

 ־ראמוצ דלאב ןביוהעגנא ךיז טאה עיצקא־סגונולדיזסױא יד

 .ירפ םנג

 ץלא לרעטצנעפ טריקסאמראפ ץילק א ךרוד ןבאה רימ

 .ןעז טנעקעג

 82414 *־4814א ןטגעדיפנאק עשידײ יד טימ טײל פ.8.יד

 עשידײ ןבירטעגסיורא ןבאה ערעדנא ןוא 82ץ14 8ס6אסימא1,

 עשידײ .ךעלקערש ײבאד ןגאלשעג ,סאג ןפיוא םעילימאפ

 ,ןבעל עצנאג סאד טעבראעג טאה׳מ עכלעװ ףיוא סנגעמראפ

 טרעהעג רדסכ ךיז ןבאה סע .טנורג םוצ ןעגנאגעג ןענעז

 .ןעיורפ ןוא רעדניק ןופ ןענײװ ,טײל 8.8.ןופ ןעײרשעג

 .ןגילפ יד יװ ןליוק ןופ לגאה ןרעטנוא ןלאפעג ןענעז ןשטנעמ

 יורפ עגנױ א :״סענעצם״ עמאזיורג ןעזעגוצ ןבאה רימ

 ־קעװא ריא טלאװעג ןוא יורפ רעשיליופ א וצ ןפאלעגוצ זיא

 ןוא ןאמ 3-3• א ועזרעד רעבא טאה סאד ,דניק ריא ןבעג

 זיא דניק ןופ רעטומ יד .ןםאשרעד ךײלג דניק םאד טאה

 .ןםאשרעד ךיוא יז טאה ןאמ 8.8. רעד .ןראװעג עגושמ

 ןענעז ןטאט סעמעװ 1^3,813,1* רעטעראפ רעשידײ רעד

 ־מורא זיא ,טנגעגמוא ץאכ1ד ״״6111115: ץנאג ןיא טמיראב ןעװעג

 ־לאהאבםיוא ןא ןענופעג םײב .טנוה־קעמש ןײז טימ ןעגנאגעג

 רעהכאנ ׳ןםײב םיא טנוה םעד ןםײהעג רע טאה דײ םענעט

 .טראפםגארט םוצ טלעטשעגוצ םיא רע טאה

 ,דניק א ריא טימ טאהעג ןוא עיוג א טימ טגיוװעג טאה רע

 ךיוא ןענעז ײז ,עדנאש ןופ ןבארגאב ךיז ןבאה ןרעטלע ענײז

 .קינלעימכ ןיא ןעװעג

 סרעטסיװשעג ןוא ןרעטלע ענײז ךיז ןבאה עיצקא רעד תעב

 ןוא ,טסוװעג םעד ןופ טאה רע ,םעדיוב א ףיוא ןטלאהאבסיוא

 ןבאה םרעטםעװש יד .ןעמראדנאשז עכעלטע טימ ןיהא קעװא

 טשינ רעבא טאה רע .ןעמעראברעד ךיז לאז רע ןטעבעג םיא

 טנעה ענעגײא טימ עילימאפ עצנאג ןײז ןוא ןרעה טלאװעג

 ײז עכלעװ ןוס ,רעדרעמ יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא

 .ןגאלשעג ךעלקערש ןעמוקאב ןבאה

 טאח טנגעגמוא רעד ןופ ןוא טאטש ןופ גנולדיזםיוא יד

 ןיא טרירטנעצנאק ןדײ יד טאה ןעמ ,געט עכעלטע טרעיודעג

 ןיא טקנופ־למאז ןיא טקישעג ײז ןאד ןוא



 722 תודע־תױבג ײװצ 721

 טקישעגקעװא זיױונםאמ ייז טאה ןעמ ןעגאװ ןופ 8^גסזײ'6ז2;

 ץיק ןענאגאװ עטכאמראפ ןיא

 ןעמיור וצ רענעמ 72 טזאלעגרעביא ראנ ןבאה ןשטייד יד

 ןענעז עכלעװ ,ןםאג יד ןוא עטלדיזעגםיוא יד ץפ רעזייה יד

 .װ.א.א קעפ ענעדישראפ ׳עטיוט טימ לופ ןעװעג

 .טרעגנוהעג ןוא םעדיוב ןפיוא ןגילעג רדסכ ןענעז רימ

 רעד עכלעװ ןירעגעװש א טאהעג באה ךיא

 ײב טאה רע ליױו טעװעטארעגפא טאה טנאנעטיול

 טאה רע ןוא .ןסעגעג גאטימ גאט ןדעי ןאראטסער ןיא ריא

 טשינראג ריא לאז סע ידכ ,עירעמראדנאשז ןיא ןטלאהעג יז

 זדנוא טימ ןעװעג זיא (רעדורב ןײמ) ןאמ ריא ,ןריסאפ

 .םעדיוב ןפיוא ןעמאחצ

 טרעהעג רימ ןבאה םעדיוב ןפיוא קערש םיורג ןיא קידנגיל

 •ז^ס 88.(1100113.ןעמאנ ןטימ קאלאפ א ןכש רעזדנוא יװ

 ןעזעג טשינ זדנוא טאה רע זא ,ןקאלאפ ערעדנא טימ טםעומש

 .ןטלאהאבםיוא רעכיז ךיז ןבאה רימ זא ,גנולדיזםיוא רעל ײב

 ןסיורג ןדײל רימ זא קידנעעז רעדורב ןײמ ןוא רעטאפ ןײמ

 וצ סאװ ידכ סאג ןיא ןײגפארא ןםאלשאב ןבאה ,רעגנוה

 .״ןריזינאגרא״

 זוא רעטאפ ןײמ .סאג ןיא טעבראעג ןיוש ןבאה ןדיי 72 יד

 ײז טאה ןעמ .ייז טימ טשימעגנעמאזוצ ךיז ןבאה רעדורב ןײמ

 .טריטסערא דלאב ןוא טנעקרעד רעבא

 ןםיורג א טאהעג טאה עכלעװ ןירעגעװש ןײמ קנאדא

 •טסערא ןופ סיורא ןעגנולעג ייז זיא טנאנעטיול ןפיוא םולפגײא

 ליױו ,םעדיוב ןופ ןעגנאגעגפארא רימ ןענעז געט טכא יד וצ

 ךיזןבאהעכלעװ ןדײןאןעמוק זיױוקיצנײא זא ןעזעג ןבאה רימ

 ,רעדלעװ ןיא גנולדיזםיוא רעד ןופ טײצ רעד ןיא ןטלאהאבסיוא

 •װ.א.א סרעלעק ,םרעקנוב

 .ןאמ 500 םורא ס1ו1מ161ם11£ ןיא ןעװעג טציא ןענעז רימ

 ןבאה ײז ,ןאטעג טשינראג זדנוא לײװרעד ןבאה ןשטײד יד

 ךאנרעד ןוא ןרירטנעצנאק ןשטנעמ רעמ סאװ טלאװעג

 ןעמוקעגראפ זיא עכלעװ ׳גנולדיזסיוא עטיױוצ יד ןריפכרודא

 .געט 14 יד וצ

 רימ ןענעז אד ,םעדיוב ןפיוא ףיורא רעדיװ ןענעז רימ

 .רעדניק 2 עבלעז יד טימ ,ןאזרעפ 30 ןעװעג

 עכעלטע ץוח ,ןראװעג טקישעגקעװא עלא ןענעז רעדיװ

 •ןעמיור וצ רענעמ

 ןוא קיטעט קראטש רעײז ןעװעג רעדיװ זיא 823)3

 זיא טנײה ךיז טגיפעג רעכלעװ 827)3 8ס1>1סס^81ס1 ךיוא

££*61(191) 311^1 . 

 .םירסומ יד ןופ שאר רעד ןעװעג רעבא זיא 823)3

 •ןדיי טכוזעג ןוא טנוה־קעמש ןײז טימ ןפאלעגמורא זיא רע

 ןבאה ײז זיב ,קיפליהײב ןעװעג םיא ןענעז ןעמראדנאשז יד

 .ןענופעג זדנוא

 א ןביוהעגנא ךיז טאה םע .ןריולראס ןעװעג ןענעז רימ

 823)3 ני3818* ןעזרעד רימ ןבאה דלאב ןוא ײרעסיש עסיורג

 ךרוד ףיורא זדנוא וצ ןענעז עכלעװ עירעמראדגאשז יד ןוא

 .רעטײל א

 10 ןעגנירפשפארא .ה.ד ןײגפארא ןליופאב זדנוא ןבאה ײז

 רעד ןעגנורפשעגפארא. זיא רעדורב ןײמ .ךיוה יד רעטעמ

 םיא ךאנ .ןגאלשעג טיוט בלאה ןעמוקאכ טאה רע .רעטשרע

 עקשטיטלא ןא ןעמוקאב טאה ןגאלשעג םרעדנוזאב .רדסכ עלא

 .טלא ראי 65 םורא ׳יורפ

 טראפשעגנײא ןאזרעפ 30 יד .ה.ד ןעמעלא זדנוא טאה ןעמ

 .ןעמוקאב טשינ ןםע ןײק ןבאה רימ וװ שינעגנאפעג ןיא

 עלא ףיוא טעבראעג טאה ^ז13 87101311 ןירעגעװש ןײמ

 שביולרעד ןעװעג ריא זיא םע .ןעײרפאב וצ זדנוא ידכ ןטנארפ
106106 

 ־סטעברא־ןיא ץיק ןראפעג זיא יז .םוטעמוא ןראפוצמורא

 קירבאפ ןופ ראטקעריד ןשטײד םעד ןבעגעג ,מ883£ רעגאל

 םיא ןופ טאה ןוא טלעג עמום עםיורג א 821101118 ןעמאנ ןטימ

 ןיא ןאזרעפ 30 יד ראפ גנורעדאפסיורא ןא ןעמוקאבסיורא

 .ץירא קירבאפ

 30 יד טא ןבעגעגםיורא טשינ ןבאה רעבא ןשטײד יד

 ןשטנעמ יד ןבעגעגסיורא ןבאה ײז .ןאזרעפ עטראפשעגגײא

 .טלאװעג ןבאה ײז עכלעװ

 ךיא ליױו ,ןבעגםיורא טלאװעג טשינ ןשטײד יד ןבאה ךימ

 םאװ רעדיװ רעבא ײז טאה ןירעגעװש ץימ •גנױ וצ ןעװעג ןיב

 ץיא ׳ןרעטלע ענײמ. ןזאלעגםיורא ךימ ןבאה ײז ןוא ,ןבעגעג

 ןבעגםיורא טלאװעג טשינ ײז ןבאה ,רעדורב ץיא ןוא רעטסעװש

 ןעװעג ןענעז רימ .ןפלאהעג טשינ ךיוא טאה טלעג ןײק ןוא

 .קיבײא ףיוא ןדײש וצ ךיז ײז טימ ןעגנוװצעג

 83מ<1סו11161-2 ןײק טקישעג דלאב ןעמעלא ײז טאה ןעמ

 ןײק טקישעג 1942 רעבמעצעד ביוהנא ןעמ טאה זדנוא ןוא
 זיא ןירעגעװש ץימ רעגאל םטעברא ןיא 106106

 .זדנוא טימ טימ ךױא

 טרעדאפעגקירוצ 0110116111110 ץפ ןשטייד יד ןבאה לייוורעד

 .רעפעטש־ןשאמאק א טפראדעג ןבאה ײז ליױו ,רעדורב ןײמ

 ןיהא ןעגנולעג רעדורב ןײמ זיא םורא טײצ רעצרוק א ןיא

 •יורפ ןײז ךיז וצ ןעמענ וצ

 ה11מ!61מ!1ס ןופ טסראדעג רעדיװ ןעמ טאה טציא ןוא

 רעד טאה רעבירעד ןוא 106106 ןײק לםאטראק ןעגנערב וצ

 ףיוא רענעמ 30 טקישעגסיורא מ383§ ץפ ראטקעריד

 טפראדאב רעדיװ ןעמ טאה ךאנרעד .״ענמולאק־לפאטראק״

 ־סױרא ןעמ טאה ,רענעמ יד ראפ ןםע ןכאק ןלאז ײז ןעיורפ

 .011011610110 ץיק ןעיורפ 13 מ383§: ץפ טקישעג

 יד ,עטכעלש רעײז ןעװעג אד ןענעז ןעגנוגגידאב ־םנבעל יד

 טײצ רעצרוק א ןיא זיא רעבירעד ץא ,עקיצומש א טעברא

 .עימעדיפע־םופיט א ןכארבעגסיוא

 •זראװעג קנארק רעװש ןעגעז ןעיורפ עשידײ 13 עלא

 ׳טעברא רעד ײב ןעמוגראפ קראטש ןעװעג זיא רעדורב ץימ

 ןעמוקעג ץא טעבנגעגסיורא ךיז לאמ ליפ רעבא טאה רע

 ראג טאה רע סאװ טימ ןפלאהעג ײז ןוא ,ןעיורס יך ןכוזאב

 .עקנארק יד ןשױוצ ןעװעג ךיוא זיא יורפ ץיז .טנעקעג

 ןעיורם עלא זא ,טםוװרעד ןשטײד יד ךיז ןבאה ליױורעד

 .ןסישםיוא ײז ןםאלשאב ןבאה ןוא םוםיט א ףיוא קנארק ןענעז
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 ראפ א טםװורעד ןגעװרעד קילעפוצ ךיז טאה רעדורב ןײמ

 .הטיחש יד ןריפםיוא ןראפ טונימ

 ײז טגאזעג ײז ׳ןעיורפ עקנארק יד וצ קעװא דײלג זיא רע

 ,טיוט ײז טארד םע לײװ ןאטנא ךיז ןלאז

 ריא ןפלאהעג ןוא יורפ ןײז וצ ןפאלעגוצ זיא רעדורב ןײמ

 ןבאה ײז ׳ןשטײד יד ןלאפעגנײרא ןענעז גנילצולפ ׳ןאטגא ךיז

 עטשרע יד ׳ןםיש ןביוהעגנא ןוא טראװעג טשינ טונימ ןײק

 טנעה יד ןיא ןבראטשעג זיא יז .ןירעגעװש ןײמ זלאפעג זיא

 רעד ףיוא ןעגנעה ןבילבעג זיא יורפ ןײא .רעדורב ןײמ ןופ

 ׳ןראװעג ןסאשרעד ןענעז ןעיורפ 10 .ןפיולטנא קידנליװ רימ

 !<;16106 ןײק ןפיולטנא וצ ןעגנולעג זיא טשער ענײלק יד ןוא

 ראנ ןםיש טלאװעג רעדורב ןײמ ךיוא ןבאה טײל 3.3• יד

 !13.88.8 רעצלעיק ןופ רעריפ־רעגאל ןשידײ םעד קנאד א

 ־רעטניא קראטש רעײז טאה רעכלעװ גײװצנעזאר ןעמאנ ןטימ

 ןיא ןבאה קיטיוג םיא ףראד ןעמ זא ןשטײד יד ײב טרינעװ

 .ןבעל ןבײלב וצ ןעגנולעג םיא זיא׳קירבאפ

 טאה ןעמ עכלעװ תעב ׳עיצקעפניזעד רעיונעג א ךאנ

 ןײק זדנוא וצ ןעמוקעג רע זיא ׳ץכעוטנא ץנאג ןײז טנערבראפ

 ׳ץלעיק

 דײ ןײק ןיוש ךיז טאה םע ןעװ םורא ןכאװ עכעלטע ןיא

 טאה ״ענמולאק לפאטראק״ יד) ןיא ןעניפעג טשינ

 םראדנאשז רעשטײד א זיא ,(גאסאה ןפיוא טקישעגקירוצ ןעמ

 קידנעטש יװ יוזא 1י381311 ךיז טימ ןעמענטימ ןראפעגסיורא

 טאה רעבא לאמ םאד .טאטש רעד רעטניה לקיצאטאמ ןײז ףיוא

 ׳רעװלאװער םענעגײא םעד טימ .טכאמעג ףום א םיא טימ רע

 םיא טאה ׳טגנערבעגמוא ןדײ ךם א טאה ןכלעװ טימ

 .ןםאשרעד םראדנאשז רעד

 .28.1.47 ׳ןעכנימ



 עיצאפוןיא־רעלטיה רעד װפ וראי יד ױא / שזאצנאמ השנמ
 (ביבא־לת)

 רעטײװצ רעד ןופ ךורבסיוא ןראפ ןראי עטצעל יד ןיא

 ןיא דניק ןוא יורפ ןײמ טימ טניוװעג ךיא באה המחלמ־טלעװ

 גירק ןופ ךורבסיוא ןראפ געט עכעלטע ןיוש .ץעיװאנסאס

 טריפשעג טאה ןעמ ליױו ״דלהב עסיורג א טכאמעג ךיז טאה

 1939 טסוגיוא .גירק ןופ ןרעטנענרעד סאד טפול רעד ןיא

 ״רעגאװש ןײמ .םענראפ ןםיורג א ןעמונעגנא הלהב יד טאה

 טאה ,קינלעימב ןיא טניוװעג טאה םאװ ,יקצערוקס לאױ

 ןדעי ןעמוקעג זיא ןוא אטיוא־טסאל םענעגײא ןא טאהעג

 ןײק ןטײהנעגעלעגנא־סטפעשעג ענעדישראפ ןיא גאט ןטיױוצ

 םיא טאה ,טניוװעגײב טאה רע םאװ קינאפ יד .ץעיװאנסאם

 ןזומ עטנאקאב װא םיבורק עטנעאנ ענײז זא ,טגײצרעביא

 יד רימ טימ ןוא ,ןסאלשאב באה ךיא .ץעיװאנסאס ןזאלראפ

 ןיא ןאמדירפ רעב ןרהא עטנאקאב ןוא טנײרפ רעקינלעימכ

 ־לעימכ ןײק םעילימאפ ערעזדנוא ןקיש וצ ,שטיװאקשאמ לםאי

 רימ לײװ ,ץאלפ ןפיוא ןבילבעג ןענעז ,רענעמ יד ,רימ .קינ

 •עקיטכילפ־רעטילימ ןעװעג ןענעז

 ,תוחפשמ ערעזדנוא ןופ ןראפפא ןכאנ געט עטלײצעג

 טאה ,תבש ׳סנגראמוצ .ןכארבעגםיוא גירק יד טאה ׳קיטײרפ

 עלא זא. ,עיצאטם־ןאב רעצװאנםאם רעד ףיוא ןפורעגםיוא ןעמ

 רעטסטנעאנ רעד ײב ןדלעמ ךיז ןלאז עקיטכילפ־רעטילימ

 ךיז ןזיװאב טשינ רעבא ןױש טאה בור רעד .טכאמ־רעטילימ

 רימ ןבאה ליפ קידנרעלק טשינ .רעטילימ םוצ ןלעטשוצוצ

 ־שוקלא ןופ גנוטכיר רעד ןיא קעװא ןוא גוצ־טםאל א טפאכעג

 ךרוד ןראװעג טרידראבמאב רימ ןענעז געװ ןפיוא .װאכעימ

 .ןראװעג לוצינ סנב ןענעז רימ ןוא טאלפ־טפול ןשטײד םעד

 ,שוקלא ןײק ןעמוקעגנא רימ ןענעז ןראפ גאט ןצנאג א ךאנ

 ׳גוצ רעד ךיוא .טרידראבמאב רעקראטש ךאנ טאה ןעמ וװ

 .ןראװעג טרידראבמאב זיא ןראפעג ןענעז רימ ןכלעװ ףיוא

 רעד ןיא םופוצ ןפיול ןוא ןזאלראפ גוצ םעד טזומעג ןבאה רימ

 ,װאכעימ ,ץישאלאשזד געװ ןכרוד ,קינלעימכ ןופ גנוטכיר

 ־עגנא רעלענש ךאנ רימ ןבאה קסוב ןופ .קסוב זיב ץילסײװ

 ,רעטעמאליק עכעלטע קידנפיולפא .קינלעימכ ןײק ןפיול ןביוה

 קינלעימכ :טגאזעג ןוא טלעטשעגפא רעיופ א זדנוא טאה

 .טנערב

 העש עכעלטע ןיא ןוא ,קםוב ןײק ןעגנאגעגקירוצ ןענעז רימ

 טשינ ןיוש קינלעימכ ןײק ןעגנאגעג רעדיװ רימ ןעגעז םורא

 ןעמוקעגנא רימ ןענעז עדימ־טיוט .דלעפ ןכרוד ראנ געװ ןכרוד

 טאה סע וװ ,רעײרב םוצ טאטש רעד רעטניה קינלעימכ ןײק

 ןפארטעג רימ ןבאה קידנעמוקנא .במאד ריאמ עשטיא טגיוװעג

 טאה רעכלעװ ,שטיװעלעדנעמ עלעקנאי ,בצק רעקינלעימכ א

 םאד טנערבראפ ןבאה ןשטײד יד זא ,ןבעגעגרעביא זדנוא

 שזאצנאמ השנמ

 .ןטלאהאב ןענעז ןדײ רעקינלעימכ עלא זא ןוא שרדמה תיב

 ־רעטנוא עגעדישראפ ךרוד .סאג ןיא טשינ ךיז טזײװאב רענײק

 ןײז וצ רענײא רעדעי — ןגאלשעגכרוד ךיז רימ ןבאה ךעלםעג

 ןײמ וצ ןעמוקעגגא תוחוכ עטצעל יד טימ ןיב ךיא .החפשמ

 רעגאװש ןײמ ײב ןענופעג ךיז ןבאה עכלעװ ,דניק ןוא יורפ

 עשוהי השמ ײב טניוװעג טאה רעכלעװ ,יקצערוקס לאױ

 •םאג רעצלעק רעד ףיוא עברעשטש

 ך״־ז קידנזיױואב טשינ ןוא בוטש ןיא קידנעמוקנײרא

 ןעמ טאה ״דעש ןײא ןײק וליפא החפשמ רעד טימ ןעײרפנא

 ״םוארעה״ זשטײד ןיא ןעײרשעג עדליװ טרעהרעד ןיוש

 ןײרא ןוא ןעגנוניוװ יד טזאלראפ ןבאה עלא רימ .(!סיורא)

 ןוא ןםאשעגנײרא ןבאה ןשטײד יד .דאס םעשוהי השמ ןיא

 ,ןוז םלאומש והיעשי ןראװעג טעדראמרעד זיא טרא ןפיוא

 זא ,טנדראראפ גנערטש דלאב ןבאה ײז .סעילוגראמ הידידי

 ה״יה ,םישסניןיװשא ןיא ןעמוקעגמוא ״רשנמ ןופ ןוז ,שזאצנאמ םולש
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 זיב ןבירטעג זדנוא ןבאה ײז .סיוראפ ןײג ןלאז רענעמ עלא

 טניוװעג טאה סע וװ ,טיולפ א וצ געװ רעצלעק ןפיוא סיורא

 ןענעז יוזא ״.יךיוה עדנעה״ .•ןליופאב ןוא יקםנימאק ל׳השמ

 רעקירעי זס ץימ ךיוא ,טיולפ םוצ םינפ ןטימ ןענאטשעג רימ

 זיא ,יוזא קידנעײטש .זיוה ןופ רענעמ עלא ןוא םולש לגנײ

 רימ ,ןליופאב טאה רעכלעװ ,ריציפא רעשטײד א ןעמוקעגנא

 ןיא טנעה יד טימ ןעגנאגעג ןענעז רימ .סיוראפ ןײג ןלאז

 גנילצולפ .לוש רעד וצ ןעמוקעגגא ןענעז רימ זיב ׳ךיוה רעד

 ׳ר ,ןזח רעקינלעימכ רעד רעטצגעפ ןופ ןעזרעד זדנוא טאה

 .ןעקנוװעג רעטצנעפ ןופ זדנוא טאה רע .שטיװעלעפאק לקעי

 ןפאלעצ דלאב ךיז ןענעז רימ .טשינ זדנוא טיה רענײק וא

 ןבאה ,רעגאװש םוצ םײהא קידנעמוק .בוטש ןײז ןיא רעדעי

 םיגכש יד ןופ ןײװעג קראטש א ףיוא ןפארטעגנא ךיז רימ

 זיא ןאמ סנעמעװ ,סעילוגראמ הידידי ןופ יורפ רעד ןופ ןוא

 רעמעראװ א ןגעלעג ךאנ זיא רעפרעק רעד .ןראװעג ןםאשרעד

 .זיוה םעד ןיא לעיצעפם ןםישנײרא ןופ הבים יד .דאם ןיא

 ןעװ לײװ ,ןזעװעג זיא ,רעטעפש טסוװרעד ךיז באה ךיא יװ

 טאה ,לטעטש סאד טזאלראפ טאה ײצילאפ רעקינלעימכ יד

 ןדײ יד ןופ .ןדײ ןוא ןטםירק ןופ ץילימ א טריזינאגרא יז

 ־אקשאמ ףלאװ ׳גנילרעפש פעזיױ השמ :טקילײטאב ךיז ןבאה

 ןטנאיצילימ עשידײ יד .עכעלטע ךאנ ןוא קאזאק ןמלק ,שטיװ

 ןוא זיוה םעשוהי השמ ראפ רעװעג טימ טײרדעג ךיז ןבאה

 .טאטש ןיא ןעמוקנײרא םײב טקרעמאב סאד ןבאה ןשטײד יד

 טײרדעג ךיז טאה ,שטיװאקשאמ ףלאװ ,ץילימ רעד ןופ רענײא

 ףיוא סקיב א טימ סאג רעװעשטניפ רעד ףיוא הרימש ףיוא

 רעשטײד א ןעמוקעגנא זיא טונימ רעד ןיא .עצײלפ רעד

 זפורעג טאה רע .טאדלאס א ןזעװעג זיא סע ןכלעװ ןיא ,קנאט

 רעד .ןענאטשראפ טשינ רעבא טאה רענעי .ןשטיװאקשאמ

 ־ןישאמ ןופ רעײפ א טנפעעג ,טרעטגענרעד ךיז טאה קנאט

 מעד .רעקיטש ףיוא שממ ןבירעצ םיא טאה ןוא רעװעג

 ןוא זײװכעלקיטש ןבילקעגפיונוצ רעהכאנ ןעמ טאה רעפרעק

 עלא דיז ןבאה לאפ םעד ךאנ .לארשי רבק וצ טכארבעג

 דחפ רעד לײװ ,ןסאלשראפ ןוא ןטלאהאב ןדײ רעקינלעימכ

 שטײד ליפ ןעמוקעגנא זיא טנװא ןיא .םיורג ןזעװעג זיא

 רעצגאג רעד ןיא טײרפשראפ ךיז טאה עכלעװ ,רעטילימ

 ןשטײד יד טימ ןעמאזוצ ןבאה םיצקש עשיטאטש .טאטש

 רעבלעז רעד ןיא .טײל־הליהק עקידהמחלמראפ ןכוז ןביוהעגנא

 :ןראװעג ןבירטעגנײרא שרדמה תיב ןםיורג ןיא ןענעז טכאנ

 ־ישטנעכ רעד ,ץיטשפע עשוהי רזעילא בר ,בר רעװאקאר רעד

 ןעגופעג קילעפוצ ךיז טאה רעכלעװ ,םעדײא ןא טימ יבר רענ

 והילא לאומש ,(יקצעבמארט) שמש לרעב ,בר רעװאקאר םײב

 ־דלאג ןתנ םײח ,יקסרוגאלאיב ליתבש ,רעגנוא לאױ ,ליױו

 רעד ךיוא יװ ,ןדײ 30 ךרעב ׳ןײטשדלאג לשרעה ׳ןײטש

 שרדמה תיב סאד ןבאה ןשטײד יד .ךאנ ןוא חלג רעשיטאטש

 שרדמה תיב ןקידנענערב ןופ קידנפױלסיורא •ןדנוצעגרעטנוא

 לאומש ,רעגנוא לאױ ׳שמש לרעב :ןראװעג ןסאשרעד ןענעז

 רעקידהמחלמראס רעד ,יקסרוגאלאיב ליתבש ןוא ליױו והילא

 ןיא .ןראװעג טעדגוװראם זיולב זיא ,הליהק רעד ןוס סעזערי

 .קינלעדיר יורפ ןראװעג ןםאשרעד זיא טכאנ רעבלעז רעד

 םאד ןעװ ׳רעטצגעפ ןופ טקוקעגסיורא קילעפוצ טאה עכלעװ

 •קסוב ץיק געװ ןפיוא טרישראמ טאה רעטילימ

 .קיטשרענאד ׳ךאװטימ ׳קיטסניד טרישראמ ןבאה ןשטײד יד

 ־נאשז רעשטײד רעד ןופ גנולײטפא ןא ןבילבעג זיא קיטײרפ

 טאה ראװ עבלעז יד .גנוטלאװראפ ענײלק א ןוא עירעמראד

 ריציפא רעשטײד א ןוא ןדײ ליפ ץירא לוש ןיא ןפורעג ןעמ

 .טאטש ןיא גנונעדרא יד ןלעטשקירוצ ןגעװ טדערעג טאה

 •־גנאל םהרבא ןענופעג ךיוא ךיז טאה לוש ןיא ןדײ יד ןשיװצ

 רע ׳ןליופאב טאה ןוא טקרעמאב םיא טאה ריציפא רעד .דלאװ

 .״טארנעדוי״ א ןפאש וצ ןוא ״רעטסטלע־ןדױ״ רעד ץיז לאז

 עקידהמחלמראפ יד וצ ןדנאװעג ךיז טאה דלאװגגאל םהרבא

 ןבאה עלא טעמכ .טארנדױ םעד ןדליב ןלאז ײז ,טײל־הליהק

 רע .ןבילבעג ןענעז ןענאזרעפ עטלײצעג זיולב ,טגאזעגפא ךיז

 ךיוא ,ןעײטראפ ןופ םינקםע יד וצ ןדנאװעג ךיוא ךיז טאה

 ־ראפ ךיז רע טאה ףום םוצ .דחפ בילוצ טגאזעגפא ןבאה ײז

 רעד ןופ םיתב־ילעב ןוא םינקםע עסיװעג טימ טקידנעטש

 ןראפ קיםאפ ןזעװעג ןעזנײא ןײז טיול ,ןענעז עכלעװ ,טאטש

 ןטימ גנוציז א ףיוא ןפורעגפיונוצ עלא ײז טאה רע .טארנדױ

 ־לופאב רעד ןזעװעג זיא רעכלעװ ,ןאמ־.ס.ס ןא ןופ לײטנא

 .טכאמ רעשטײד רעד ןופ רעטקיטכעמ

 עקילײװטײצ יד זליופאב ןוא טנדראראפ טאה ןאמ .ס.ס רעד

 םירפא ,טרענײלק ףסױ :םינינע עשידײ ןופ עקידנריטמא

 ןפורוצפיונוצ טונימ 15 ךשמב במאד לאיחי ןוא גרעבצלאז

 במאד לאיחי טאה דלאב ןוא טײל־הליהק עקידהמחלמראפ עלא

 ־אזוצ םעד ןגעװ ןזעװעג עידומ ערעדנא ןופ ףליה רעד טימ

 ןאמ־.ס.ס רעד ,ןדײ 18 ךרעב ןעמוקעג ןענעז סע .ףערטנעמ

 רעײא ןגעװ ,״טארנדױ רעד טײז ריא״ טרעלקרעד ץרוק טאה

 זיא סאד .ןבעגנסיוװצ ךײא ךיא לעװ טעברא רעקידרעטײװ

 .זיוה םדלאװגנאל ןופ רעמיצ א ןיא ןעמוקעגראפ

 םהרבא :ןענאזרעפ עקידנגלאפ ןײרא ןענעז טארנדוי ןיא

 ,יאמצלאז דוד ,טרענײלק ףםױ ;רעטםטלענדױ — דלאװגנאל

 •יקסװעשאטס לאיחי ,ץיטשנעװעל השמ ׳גרעבצלאז םירפא

 .רעגניזלוש שובײל ,יקצעיװאקראמ יכדרמ ׳יגבאװדעי החמש

 ,קיראזיצם לשנא ,(שזדאל ןופ) דלאגםײװ השמ ׳רעפעפ לםאי

 א ןזעװעג זיא טארגדױ ןיא .ערעדנא ךאנ ןוא במאד לאיחי

 ןכלעװ ןופ שארב ״טמא־סטעברא רעד״ גנולײטפא עלעיצעפס

 •גרעבצלאז םירפא ןוא ןאמצלאז דוד ןענאטשעג ןענעז סע

 ־פיורא ןשטײד יד ןבאה טארנדױ ןופ ןפאש ןכאג דלאב

 ־ירטנאק עםיורג א גגורעקלעפאב רעשידײ רעד ףיוא טגײלעג

 עירעטושזיב ,טלעג עמוס רעםיורג רעיוהעגמוא ןא ןופ עיצוב

 טזומעג ןבאה ןדײ רעקינלעימכ יד עכלעװ ,םילכ־רעבליז ןוא

 ןענעז עיצובירטנאק יד ןלעטשוצ ןכאנ .ןימרעט םוצ זלעטשוצ

 עלא .םעיצובירטנאק עקידרעטיױו ףיוא ןעגגורעדאפ ןעמוקעג

 רעד טימ טײצ רעד וצ ןראװעג טלעטשעגוצ ןענעז רעטלעג

 טאה טארנדױ רעד .ןטכיש עטסמערא יד ןוס גנוקילײטאב

 ־םיוא ךעלטקניס ץיז לאז ץלא זא ,ראפרעד ןגראז טזומעג
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 טגייל^יודא זענעז טארנדױ םעד ןפאש ןראפ ךיוא ♦טריפעג

 .םעיצויבירטנאק ןראװעג

 ןדײ ןפאכ ןופ השרפ יד ןביוהעגנא ךיז טאה ךאנרעד דלאב

 טלאװעג טאה טארנדױ םײב טמא־סטעברא רעד .טעברא ףיוא

 טשינ לאז ןעמ זא ,יוזא טעברא ןופ ןיגע םעד ןענעדראנײא

 טמא־סטעברא רעד ךיז טאה ןאד .ןםאג יד ףיוא ןפאכ ןפראד

 ןלעטשוצ ךרוד ןרעװ טקידעלרעד לאז ךאז יד זא ,ןדנאװעג

 עכעלגעמראפ .טעברא רעד וצ ןשטנעמ ןופ המישר א גאט ןדעי

 ןבאה ערעדנא ןוא טלעג ראפ טפיוקעגםיוא ךיז ןבאה ןשטנעמ

 טריטראװקנײא ןזעװעג זיא טארנדױ רעד .טעבראעג ײז ראפ

 .רעטרע ערעדנא ןיא ךיוא רעטעפש ,זיוה סדלאװגנאל ןיא

 ראטקאד א ,שטײד־סקלאפ א ןעמוקעגנא זיא טײצנשיװצ ןיא

 רעד ןופ גנונעדראראפ א טיול ,טאה רעכלעװ ,עשזאמאפ ןופ

 ־טאטש סלא ץאלפ םעד ןעמענראפ טפראדעג טכאמ רעשטײד

 ־אלאב ר״ד .יקסװאנאלאב ןתנ ר״ד ןופ טרא ןפיוא ראטקאד

 ,טריטסערא ןראװעג זיא ןוא טלעטשעגנגעק ךיז טאה יקסװאנ

 ןראװעג טקידלושאב ״דםיפת ןיא קסוב ןײק טקישעגקעװא

 ןעמונראפ טאה ראטקאד רעדמערפ רעד ןוא ,םזינומאק ןיא

 ־אלאב ר״ד .עיראטאראבאל יד ךיוא יװ הריד ןײז ,טמא ןײז

 ־יטנא ענעדישראפ ןיא ןראװעג טקידלושאב ךיוא זיא יקסװאנ

 ןיא ןםעזעג רע זיא םישדח ןעצ ךרעב .םעיצקא עשטײד

 יורפ רעטשרע ןײז ןוא טארנדױ ןופ ףליה רעד טימ .הםיפת

 יד ןעמונעגוצ רעבא םיא טאה ןעמ ׳ןראװעג טײרפאב רע זיא

 ןיא ראטקאד ןעװעג רע זיא רעטעפש .ראטקאד םלא טכער

 .אטעג ןיא לאטיפש ןשידײ

 ־יטנא ןוא םעיצובירטנאק טימ ןשטײד יד ןופ קורד רעד

 זיא טיונ יד .גאט וצ גאט ןופ ןםקאװעג זיא ןצעזעג עשידײ

 גאט ןופ ןפמורשעגנײא ןענעז תורוקמ־הםנרפ ןוא ןסקאװעג

 גאט וצ גאט ןופ ןראװעג זיא טעברא ףיוא ןקיש םאד .גאט וצ

 טיול ,טארנדױ רעד זא ,וצרעד ןעמוקעג זיא םע .רערעװש ליפ

 ןשטנעמ 300 טרעדאפעג טאה ,ןשטײד יד ןופ גנונדראראפ רעד

 ןזעװעג זיא טײצ רענעי וצ .עיפולס ןײק טעברא רערעװש וצ

 ,קאנרעטםאפ קעינאמ ,טסיטרא רעשזדאל א קינלעימכ ןיא

 החפשמ ןײז וצ ןעמוקעגגא ,עיצאפוקא רעד תעב ,זיא רעכלעװ

 ןוא שטײד ןדער טוג רעײז טנאקעג טאה רע .קינלעימכ ןײק

 טארנדױ ןשיװצ רעלטימראפ רעד קידנעטש טעמכ ןזעװעג זיא

 ןײק ןראפעג זיא רע .טבאמ־עיצאפוקא רעשטײד רעד ןוא

 .ךוזאב א ףיוא ״סעקינשזראטאק״ רעקינלעימכ יד וצ עיפולס

 ־קירוצ ןביוהעגנא רעקינלעימכ לײט א ןבאה םורא טײצ א ןיא

 ־ײפראפ־בלאה ,טעברא רערעװש ןופ עטרעטאמראפ ןעמוק

 טראד ןופ ליפ ןענעז זײװקיצנײא .עקירעגנוה ןוא עטקינ

 .ןבילבעג טשינ טראד רעמ רענײק זיא ףוס םוצ ןוא ןפאלטנא

 ןיא הלהב עםיורג א ןראװעג זיא רעטעפש טײצ א ןיא

 ןשטנעמ לאצ ערעסערג א ךאנ טרעדאפעג טאה ןעמ •טאטש

 ־עקירט וצ ,ץענערג רעשיסור רעד ײב ,קםאלדאפ־אלאיב ןײק

 ־טױוק־םטעברא טקישעגםיורא טאה טארנדױ רעד .ןפמוז ןענ

 ןענעז סע יװ רעבא תױה ;עכעלטנגױ וצ לעיצעפס ,ךעל

 קידנעטש ןבאה עכלעװ ,עטריגיליוױרפ לעיצעפס ןזעװעג

 .טעברא רעד וצ ןעגנאגעג טשינ ןוא עיצקעטארפ ןופ ןםאנעג

 טשינ ץא טלעטשעגנגעק לאפ םעד ײב ךיז טנגױ יד טאה

 •לעפאב םעד ןריפםיוא טלאװעג

 ןןשידיי יד ןראװעג ןפאשעג זיא טײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 ןיא .טארגדױ ןופ ןוױטקעריד ןעמוקאב טאה עכלעװ ,ײצילאפ

 טלעטשעג ךיז טאה ײצילאפ רעשידײ רעד ןופ ץיפש רעד

 ,יקסראצנאג יול ,רעטערטראפ ןײז ןוא קאנרעטסאפ קעינאמ

 םיטאמ ,יקסײגוב רזעילא ,ןאמלעמ לאקזחי ,רעװש ןתנ ךיוא יװ

 שיבייל ,ןײטשגעװעל עשטיא םולש ,ןאמכוט ילתפנ ,שזאקורד

 ־עלרעפ םהרבא ,דלאגנײפ ןועמש ,דלעפנײטש רתלא ,רעגנוא

 .ערעדנא ליפ ךאנ ןוא רעג

 טגגױ רעד דצמ ךיז ןלעטשנגעק ןופ לאפ רעקיזאד רעד

 יד ײב סעכ סיורג ןפורעגםיורא טאה לעפאב ןשטײד םעד

 טימ ץלעק ןופ טײל־.ס.ם ןעמוקעגנא ןענעז דלאב .ןשטײד

 עכעלטנגױ יד טלמאזעגפיונוצ חוכ טימ ןבאה עכלעװ ,טגיה

 ןפראװעג ךיז ןבאה טגיה יד .לאישטשאק ןופ ץאלפ ןפיוא

 רעד טימ .״עדױ״ טראװ םאד קידנרעה ,ןשטנעמ יד ףיוא

 טקישעגקעװא עלא ןענעז ײצילאפ רעשידײ רעד ןופ ףליה

 .טעברא־עגראטאק רערעװש וצ קםאלדאפ־אלאיב ןײק ןראװעג

 רעד רעטנוא טעבראעג ,רעגנוה ןוא טיונ ןטילעג ןבאה ײז

 ייז וצ ןענעז םורא טייצ א ןיא .טייל־רעטילימ ןופ טכיזפיוא

 ,טרעגײלק ףסױ ןוא ינבאװדעי החמש ךוזאב א ףיוא ןעמוקעג

 קידנעמוקקירוצ .קילגמוא םאד טרא ןפיוא ןעזעג ןבאה עכלעװ

 רעםיורג א ךאנ .ןבעגעגרעביא ץלא טארנדױ םעד ײז ןבאה

 בור רעד ןענעז טלעג ליפ טםאקעג טאה סאװ ,ץנעװרעטניא

 ןראװעג קנארק עלא ןענעז קידנעמוקקירוצ .ןראװעג טײרפאב

 עקאט ןענעז ליפ •ערעדנא טקעטשעגנא ךאנ ןוא סופיט ףיוא

 .ןבראטשעג םופיט םעד ןופ

 זיא טאטש יד .ערעװש א ןראװעג זיא לטעטש ןיא עגאל יד

 שממ ןענעז תוחפשמ עקידובכב ליפ ,ןראװעג טמעראראפ

 ליפ ןופ םיטילפ ןעמוקעגנא ןענעז סע .רעגנוה ןופ ןבראטשעג

 ןענעז סע .ץענערג רעשטײד רעד ןופ טעטש עטריאוקאװע

 יד .רעשזדאל ךיוא ,ןדײ רענװאלג ןוא רעקצאלפ ןעמוקעגנא

 ־ובכב ןופ תוםנרפ ליפ •ךעלגערטרעדמוא ןראװעג זיא עגאל

 ןענעז תוריד עלא .טזאלעגסיוא ךיז ןבאה ןשטנעמ עקיד

 טשינ רעמ ןיוש ט.אה רענײק .םיטילפ טימ ןראװעג טצעזאב

 זיא עגאל רעכעלגערטרעדמוא רעד טא ײב .תובחרב טניוװעג

 ־טיונ ראפ טעטימאק־ספליה רעשידײ רעד ןראװעג ןפאשעג

 .ס,ס.׳ז ןשיליופ ןיא ןםײהעג טאה רעכלעװ ,עקיטפרעדאב

 טעטימאק םעד ײב .(״אנשטעלאפס ץאמאפאמאם אקסװאדישז״)

 גאט ןדעי זיא םע וװ ,ךוק עלאיצאם א ןראװעג טנפעעג זיא

 .עקירעגנוה ראפ ןסע לםיבא ןראװעג טלײטראפ

 .טרענײלק ףםױ ןענאטשעג זיא טעטימאק םעד ןופ ץיפש ןיא

 .ינבאװדעי החמש ,ןאמדירפ לקעי ,רעקוצרעגאק רכשי

 ןבאה טעטימאק־ספליה ןיא טעברא יד ןעמענרעביא טימ

 ־ןדױ ןופ טגאזעגפא ענבאװדעי החמש ןוא טרעגײלק ףםױ ךיז

 .טאר

 גאט ןדעי טלײטראפ טאה םאװ ךוק רעד ןופ רעטײל םלא
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 זדשמ :ןראװעג טמיטשאב ןענעז ןטײצלאמ טנזיוט 2 רעביא

 ץא ׳רעפעפ לסױ ׳עלאמ לאלצב ׳ךארטש םהרבא ׳ןײטשנעװעל

 ןטלאהעגפיוא ךיוא טאה טעטימאק רעד .עקסראבמאס הימחנ

 ןופ ןוא קצאלפ ןופ ךרעב רעדניק 300 ןופ ״זיוה־םימותי״ א

 .קינלעימכ

 ־נובײר ענעדישראפ ןפאשעג ךיז ןבאה טעטימאק־םפליה ןיא

 ־נדױ ןופ לײט רעסיורג א ךיז טאה טײצ רעבלעז רעד ןיא .ןעג

 ־גנאל םהרבא טלעטשעגנגעק ךיז טעטימאק־םפליה ןופ ןוא טאר

 ־צלאז לאומש תבוטל ןרינאיםימעד טזומעג טאה רע ןוא דלאװ

 רענעי וצ .טארנדױ ןופ סעזערפ ןראװעג זיא רעכלעװ ׳ןאמ

 ן־א טאטש ןיא םעימעדיפע־סופיט ןכארבעגםיוא ןענעז טײצ

 טאהעג טשינ טאה סאװ ׳לאטיפש א ןראװעג ןפאשעג זיא םע

 ךיוא ׳טאטש ןופ עקנארק עלא ןעמענוצפיוא טײקכעלגעמ יד

 ןופ שארב ןענאטשעג זיא םאװ דלאגסײװ רעשזדאל רעד

 .סופיט ףיוא ןראװעג קנארק ףוס םוצ זיא לאטיפש

 ןוא ןלעפאב יד טריפעגםיוא ךעלטקניפ טאה טארגדוי רעד

 ראפ םאד זיא ןגעװטםעדנופ ׳ןשטײד יד ןופ ןעגנונעדראראפ יד

 יד ןענעז טײצ וצ טײצ ןופ .גונעג ןעװעג טשינ ןשטײד יד

 טרעױלעג ןוא ןײרא טאטש ןיא ןעמוקעג טניה טימ טײל־.ס.ס

 ןפארטעג טאה ןעמ סאװ ,רענײא רעדעי .טירש ןוא טירט ףיוא

 ־רעד ףכית זיא ׳טאטש רעד רעטניה טנאיװארפ לםיב א טימ

 וצ רעפרעד יד ןיא רעדניק טקישעג טאה ןעמ .ןראװעג ןםאש

 .טארדאב רעקינײװ ןעװעג ןענעז רעדגיק לײװ ׳ןםע ןפאש

 טימ ײז קידנפערט ׳ןםאשעג רעדניק ךיוא ןעמ טאה רעטעפש

 יסאשרעד זיא יוזא .ףראד ןופ עקידנעמוקקירוצ ׳ןםע לםיב א

 ׳ראי 14 ןופ לגנײ א ס׳שזאצנאמ רעזײל ׳זײרב םײב ןראװעג

 .עצײלפ רעד ףיוא לעמ לסיב א ןגארטעג טאה רעבלעװ ׳קילעז

 ־ראראפ־אטעג עגנערטש יד ןעמוקעגנא זיא 1941 ראי ןיא

 רעד לײװ ,טאטש רעד ןופ רעטנעצ םעד ןזאלראפ וצ ,גנונעד

 ? ךעלסעגרעטניה עלאמש יד ןיא ןראװעג ןפאשעג זיא אטעג

 •הביבס ןוא סאג־דאב ,עקםנאמרופ ׳עקםראנדעב ,סאג־לוש

 רעד ,סאג רעצלעק יד ־ןזעװעג ןענעז אטעג םעד ץוחמ

 רעד .געװ רעקםוב רעד ןוא סאג־האמוט יד ׳קראמ רעסיורג

 .םאג עקסראנדעב עלאמש יד ןראוועג זיא אטעג ןופ רעטנעצ

 ןיא ןײרא ןוא זיוה סדלאװגנאל ןופ סיורא זיא טארנדױ רעד

 ןינב ןיא ןײרא רע זיא רעטעפש ךאנ ןוא זיוה םרעקםוב השמ

 ־גנאל ןיא ןיירא זיא טארטסיגאמ רעד תעב ׳טארטסיגאמ ןופ

 עיצאפוקא רעשטײד רעד ןופ טײצ עצנאג יד .זיוה םדלאװ

 ךעלגעט־גאט .טגװא 6 זיב ראנ םאג ןיא ןײז טגעמעג ןעמ טאה

 עירעמראדנאשז עשטײד יד .רערעװש ןראװעג ןבעל סאד זיא

 ןעמ ןוא טאטש ןיא רעשרעה רעקיצנײא רעד ןראװעג זיא

 ־ישראפ ןעוט וצ ײז ףיוא ןקריװ וצ דחוש טימ טוװרפעג טאה

 .ןפארטש ןדײמראפ וצ ןוא תמוט ענעד

 ־םיוא ןגעװ ןעגנאלק עטשרע יד ןעמוקעגנא ןעגעז םע ןעװ

 סע זא ׳ןבידלג טלאװעג טשינ טראפ ןעמ טאה ןעגנולדיז

 .ףום רערעטיב רעד ךיז טרעטנענרעד

 קינלעימכ ןיא גנולדיזסיוא רעד ראפ ןכאװ עטצעל יד ןיא

 ׳טכארטעג טאה ןעמ .״ןפאש״ ןריזינאגרא ןביוהעגגא ןעמ טאה

 רשפא טעװ ןטאטשראװ־ךאפ עכלעזא ןריזינאגרא ןטימ זא

 קידנטעברא ׳ןבעל ןבײלב וצ טײלכאפ ןדײ לײט א ןעגנולעג

 ־ימאק א ןפאשעג טאה טארגדױ רעד .רעםילימ ןשטײד ןראפ

 טײלכאפ ןבירשראפ טאה ןעמ .״ןפאש׳,יד ןריזינאגרא וצ טעט

 טשיג רעבא זיא םאד .טעברא וצ טלא ןוא גנױ ללכב ןוא

 גנולדיזסיוא רעקינלעימכ יד ליױו ׳ןריזינאגרא וצ ןעגנולעג

 .ןאלפ ןשטײד ןטיול טײרג ןזעװעג ןיוש זיא

 ןביוהעגנא ןעמ טאה 1942 ראי ןיא תוכום דעומה לוח

 עיצינומא ןיא טעברא רעד וצ עקיאעפ ןוא עגנוי יד ןריפסיורא

 ןוא גנונעדראראם א םיורא זיא סע .קסישזראקס ןײק ןקירבאפ

 ךיז ןזומ 25 זיב ראי 12 ןופ ןשטנעמ עגנױ עלא וא ,לעפאב

 עכלעװ ׳עיםימאק רעשטײד א ראפ ץאלפ־קראמ ןיא ןלעטשוצ

 ־עטשאב ןענעז םע .טײקיאעפ־סטעברא רעײז ןקיטעטשאב טעװ

 יד ןיא טעברא־םגנאװצ וצ עכעלטנגױ 1200 ןראװעג טקיט

 יד ןופ עידעגארט יד .ןקעװצ־סגירק עשטײד ראפ ןרעגאל

 טכארטאב ןעמ טאה תליחת ןיא .סיורג ןזעװעג זיא ןרעטלע

 ךיז ןעמ טאה רעבא ךאנרעד .ןטסגרע ןראפ ןקישקעװא םאד

 ןקידלאב וצ טפשמראפ ןענעז ענעבילבעג יד זא ׳טגײצרעביא

 טקיטשעג ןוא טנײװעג ןשטנעמ ןבאה ץאלפ־קראמ ןפיוא .טיוט

 ענעדישראפ ןעמוקעגראפ ןענעז סע ןוא ןרערט יד ךיז ןיא

 ן^יטעטשאב ןכאג .װ״זאא ןעמזאפס ׳ןלאפראפ עשיגארט

 ןשטנעמ יד ןעמונעגוצ ףכית ןעמ טאה טײקיאעפ־סטעברא

 טאה ןעמ .טריפעגקעװא ראנ ׳טזאלעגפא טשיג רעמ ןיוש ןוא

 ןוא םעטאט ןופ רעדניק ׳ןעיורפ ןופ רעגעמ ןעמונעגקעװא

 עטסגרע םאד רעבא ׳םיורג ןעװעג זיא קילגמוא םאד .סעמאמ

 .ןעמוק טפראדעג טשרע טאה

 ־העשת ןיא ןראװעג טלדנאװראפ זיא 1942 ןופ הרות תחמש

 םינינמ ןוא ךעלביטש־םידיםח ׳םישרדמ יתב ׳ןלוש יד .באב

 ןענעז עכלעװ יד ךיוא .םיללפתמ ןופ טלופראפ ןזעװעג ןענעז

 טנװאדעג ןבאה ׳ןעמוקעג טשינ ןענעװאד םוצ ראי ץנאג א

 טריפעגסיורא טאה ןעמ םאװ יד ןופ ליפ .ץראה ןצנאג ןטימ

 ןשטײד יד ןוא ןפאלטנא געװ ןפיוא ןענעז ׳קםישזראקס ץיק

 טלעטשעגוצ טשיג דלאב ךיז ןבאה ליפ .ןסאשעגבאנ ײז ןבאה

 עיצקעטארפ ןוא טלעג טימ טוװרפעג ךיז ןבאה לײט א ןוא

 ־סיוא ןראדגאשז עטרוכישעגנא ןבאה סנגראמוצ .ןפיוקסיוא

 ןרעװ טעטכינראפ ןלעװ ןדײ ענעבילבעג יד זא ׳טרעדיולפעג

 רעבלעז רעד ןיא .ןבעל ןבײלב ןלעװ קםישזראקם ןופ יד ןוא

 ײצילאפ עשידײ יד םאד ןליופאב עירעמראדנאשז יד טאה טײצ

 ײז יװ ׳טאטש רעד רעטניה ןגעװאב ײרפ רעמ טשינ ךיז ראט

 זא ׳העידי יד טקיטעטשאב טאה םאד .רעירפ טגעמעג ןבאה

 טשיג םולח ןיא טאה ןעמ סאװ ׳עטםכעליורג סאד ןא טמוק םע

 ןעמ ׳אםעג ןופ ןפיולטנא ןביוהעגנא ןבאה ןשטנעמ .ןעזעג

 ןעמ .ןטםירק עטנאקאב ײב רעפרעד ןיא ןטלאהאב ךיז טאה

 ־וצײב טשינ ידכב ׳ןשינעטלעהאב ענעדישראפ טכוזעג טאה

 עמײהעג ןוא םרעקנוב ענעדישראפ .גנולדיזסיוא יד ןעניוװ

 םוצ ןראװעג טיובראפ ןענעז ןרעמיצ עראבקרעמאב טשינ

 ךיז ידכב ןעלטימ טכוזעג ןיוש טאה ןעמ .ןטלאהאבםיוא

 וליפא ןוא קםישזראקם ןיא רעגאל ןיא ןעמוקאבוצנײרא

 ןא ןיא זעמוקנא ןענעק וצ ידכ ׳דלאג ץא טלעג טלאצעג

 .רעגאל־סטעברא



 וא ןעמוק ושטייד יד / אריעזײלאמ םחנמ
 (קרב־ינב)

 ןעמ טאה ךורבסיוא־המחלמ ןראפ ןכאװ עכעלטע ןיוש

 .קינלעימכ ןיא רעפסאמטא־המחלמ יד ןליפ וצ ןביוהעגנא

 ןראפעגײבראפ רעמ ץלא ןענעז ןעגנולײטפא עשירעטילימ

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,ברעמ ןײק געװ ןפיוא טאטש רעד

 יד ןיא ןרינאיצאטם וצ ןביוהעגנא ןבאה רענלעז .עיזעלש

 רעטילימ ליפיוזא ןעמ טאה לאמנײק .םעדײבעג עכעלטנפע

 .געט ענעי ןיא יװ קינלעימכ ןיא ןעזעג טשינ

 ןאלפארע ןא זיא געט־המחלמ עטשרע יד ןופ םענײא ןיא

 ןסאשעגסיוא ןוא טאטש רעד רעביא ןגיולפעג קירעדינ ראג

 טאה טכאמ יד .רעװעג שיטאמאטיוא ןופ םעװלאס עכעלטע

 ןקיבלעז ןיא .םערװענאמ זיולב ןענעז םאד זא ,טרעלקעגפיוא

 טריאוקאװע ײצילאפ יד זא טסוװרעד רעבא ךיז ןעמ טאה גאט

 עש־טאטש א רעביא טזאל ןוא חרזמ ףיוא פא טראפ ,טאטש יד

 .ןדײ עכעלטע ןענופעג ךיז ןבאה׳ם רעכלעװ ןיא ׳ץילימ

 ןפיול וצ ןביוהעגנא טאה׳מ ״דלהב א ןכארבעגסיוא זיא׳ס

 װאשאטם ןײק רופ א ןעגניד וצ טכוזעג באה ךיא .חרזמ ףיוא

 ןסאלשאב ךיא באה תעדה־בושי א ךאנ .ןעמוקאב טשינ ןוא

 ןבאה רעטםעװש ןוא רעטומ ןײמ .החפשמ רעד טימ ןבײלב וצ

 .קעװא ןלאז בוטש ןיא רענעמ עלא זא ,טגנאלראפ רעבא

 רעד ןטימ ןיא ףיולעג םעד ןםעגראפ טשינ לאמנײק לעװ׳כ

 לײט א .ןשטנעמ ןופ ץראװש ןעװעג זיא געװ רעד ,טכאנ

 וליפא ,קעפעג ךיז טימ ןפעלשטימ טוװרפעג ךאנ ןבאה

 א. ןײגפא ןכאנ .ךעלבלעק ןוא ןגיצ ,זדנעג לםיבא ןבירטעג

 ־רעביא ץלא הלהב רעד ןיא רעבא ןעמ טאה רעטעמאליק ראפ

 .געװ ןפיוא טזאלעג

 ךיא .װעשאטם ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפאלעג ןענעז עלא

 לאלצב רעדורב רעזדנוא טימ ץיפש ןיא החפשמ ןײמ טימ

 ןפעלש ןלופימ א ךאנ .װעקאר ןײק סקניל טזאלעג ךיז ןבאה

 ךיז ןוא לדלעװ ןיא ןעמוקעגנא רימ ןענעז געװ ןיא ךיז

 — געװ םעד ןצעזראפ ןוא ןײטשפיוא ןליװ רימ .ןעור טצעזעג

 טמײלעג טלאװ רע יװ ,ןריר טשינ רעבא ךיז ןעק לאלצב

 השמ ךיא עז סנטיױו רעד ןופ יןעמ טוט סאװ .ןראװעג

 ׳ןעגנודראפ טשינ סע ליװ רע .עלעגעװ ןײז טימ רעװעקאר

 םיבסמ רע טאה ,רעקנארק רעד זיא׳ס רעװ רעבא קידנרעה

 ןעגנאגעג ןענעז אפוג רימ .װעקאר ןײק ןריפוצפא םיא ןעװעג

 ןײפ רימ ןענעז װעקאר ןיא •ןדמאז ערעװש יד בילוצ ,סופוצ

 זיא לאלצב .רעקעב ןטלא ןא ךרוד ןראװעג ןעמונעגפיוא

 .ןראװעג רעםעב םיא זיא׳ם ןוא געט עכעלטע ןגעלעג טראד

 ןשטײד יד זא ״דעידי יד ןעגנאגרעד זדנוא וצ זיא לײװרעד

 הרירב תילב ןםילשאב רימ .קינלעימכ ןײק ןײרא ןענעז

 רעבא זדנוא ןזאל ןקאילאפ יד .ןאב רעד טימ ןראפוצמײהא

 יד טצײה ריא״ :ןײא ײז טימ טהנעט לאלצב .ףיורא טשינ

 ״ז ןראפ טשינ ריא טזאל ךימ ןוא ןליוק ענײמ טימ ןאב

 ךיז רימ ןבאה ףוםל רעבא פעלק טפאכעג טאה לאלצב

 יד ןבאה געװ ןצנאג א .קינײװעניא ׳ןאב ןיא ןגירקעגגײרא

 ןדײ עלא ףראד׳מ זא ׳טהנעטעג ןוא טלדיזעג זדנוא ןקאילאפ

 ךיא ןיב קינלעימכ ראפ רעטעמאליק עכעלטע .ןענעגרהרעד

 באה׳כ — ףיול ןטימ ןיא ןאב רעד ןופ ןעגנורפשעגפארא

 ןגעק סעפע ןעװענאלפ סענאגילוכ יד זא. ,ליפעג סאד טאהעג

 .רעטכעלעג ש׳היח א טרעהעג ךיא באה ךיז רעטניה .זדנוא

 טיצ רעטילימ שטײד יװ ןעזרעד ךיא באה םנטײװ רעד ןופ

 ןוא יױוצ העש א טראװעג באה׳כ .װעשאטס ןײק קסוב ןופ

 .״עצירמ״ רעד ךרוד ןײרא טאטש ןיא ןעמוקאבנײרא ךיז ףוםל

 טעברא ףיוא טטאכ׳מ

 .טעברא ףיוא טפאכעג ןשטײד יד ןבאה ירפ רעד ןיא ןדעי

 ןבאה ןקאילאפ .ןענעקרעד טשינ ןדײ עקאט ןגעלפ ןײלא ײז

 .דײ א זיא׳ס רעװ ןזיװעגנא ןוא ןפלאהעג רעבא ײז

 ההפשמ רעד וצ קעװא ךיא ןיב ןגראמירפ א םענײא ןיא

 טאה םאוו ,רעדורב ןײמ ןגעװ ךיז ןסיװרעד רעלדנעהנײלק

 ׳אקזאלעשז עלעגײפ ןוא עלהוח
 הײה ,אקזאלעשז־ץיװראה עדײרפ־רתסא ןופ רעדניק יד
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 ןענעז םעצולפ .טפאשנעגנאפעג רעשטײד ןיא ןענוםעג ךיז

 ןבאה ײז ןעמעוו ׳ערדעיב ןוא עיאש טימ ןשטײד ײװצ ןעמוקעגנא

 רעד וצ ןדײ ןעמענםיורא םײב רעפלעה סלא טמיטשאב

 רימ זיב ײר א ןיא טלעטשעגםיוא זדנוא ןבאה ײז .טעברא

 טראד ןופ .םעקגאלב יד ןופ רעחיה יד וצ ןעמוקעגגא ןענעז

 ־םיורא ערדעיב ןוא עיאש ןופ גנוטײלגאב ןיא ןשטײד יד ןבאה

 ־יםח ןיא םירוחב ,סקאטסאפ יד ןופ ןיז ײװצ ןעמונעג

 ןרישראמ ןםײהעג ײז ןוא ,תואיפ עגנאל ןוא גנודײלק רעשיד

 ןשטײד יד ןבאה טעברא רעד ײב .עטפאכעג יד ןופ ץיפש ןיא

 ־אטאפ טכאמעג ןוא טקזוחעג ,טעװעקעדזיא ךיז ײז רעביא

 .םעיפארג

 ,גאט ןדעי ןרזחרעביא ןביוהעגגא ךיז ןבאה רעדליב עכלעזא

 ײװצ ןראפ געלפ ךיא .געװסיוא ןא ןכוז ןביוהעגגא רימ ןבאה

 באה טראד ןוא — ןידנעב ןוא ץעיװאנסאם ןײק ךאװ א לאמ

 .קינלעימכ ןיא יװ רעגרע ךאנ זיא עגאל יד זא ,ןעזעג ךיא

 .דנאלסור ץיק קעװא ףראד׳מ זא ,ראלק ןראװעג רימ זיא׳ס

 ןוא ןאסנעדירפ .מ ,ךיא :םירבח ײרד ןעװעג ןענעז רימ

 טביולרעד טאה לאלצב רעדורב ץימ ךיוא .רעקעב לאומש

 ןאב רעד ײב .געװ ןיא זדנוא טימ ךיז ןזאל וצ ןריאמ ןוז ןײז

 ׳החפשמ םלוע רעםיורג א ןוא עכעלטנגױ 20 ײב ןעװעג ןענעז

 ןײמ ךיוא .עקידגראפקעװא יד ןענעגעזעג ןעמוקעג ןענעז סאװ

 זיא ליפעג םאד .ןענעגעזעג זדנוא ןעמוקעג זיא רעטומ עטלא

 ןעמוקקירוצ רימ ןלעװ םורא טײצ רעצרוק א ןיא זא ,ןעװעג

 זדנוא ןופ רעװ .טביולגעג עלא ןבאה יוזא — ןםור יד טימ

 טשינ רעמ ןלעװ רימ זא ,טלעטשעגראפ טלאמעד ךיז טאה

 ז ערעײט ןוא עטנעאנ ערעזדנוא טימ קינלעימכ ןעעז

 עטנאמרעדנביוא יד ץוח זדנוא טימ ךאנ ןענעז גוצ ןיא

 דעד ,גוב לאפר ןוא יקצירז לריצ ,אקלעיקוק עלאפ ןעװעג

 .גוב ןמלז ןופ ןוז

 םעד רימ ןענעז ןגעװ יד ףיוא ךיז ןפעלש געט ײרד ךאנ

 ךאנ ,לשימעשפ ײב ןאם טעד רעבירא ,1939 רעבמעצעד ןט־3

 .ןעמונעגוצ ץלא זדנוא ײב ןבאה טײל־.ס.ס יװ םעד



 ...געט ״עקיאור״ ױא / ןאמדירפ קילעז
 (אטנאראט)

 ןיא ןעװעג ךאנ ןענעז עלא ןעװ ,רעמוז א סע זיא ןעװעג

 עיצאזיליבאמ א טרעלקרעד ןבאה ןשטײד יד .םײה רעד

 ןבאה רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ עלא .דרעפ ףיוא

 ןײק ״עציװאגראט״ רעד ףיוא דרעפ ערעײז ןלעטשוצ טזומעג

 טראטעג טשינ טײצ רענעי וצ ןיוש ןבאה ןדײ .קיגלעימב

 עשטײד ןעמוקעג ןענעז דמערפ רעד ןופ .דרעפ ןײק ןטלאה

 ײז ןבאה ןדײ .טאטש רעד רעביא טרישראמ ןוא ןטאדלאם

 לםיבא ,לצעג ׳רעטאפ ןײמ טאה טײצ רענעי ןיא .ןטימעגסיוא

 ןשטנעמ .טזאלעג ךיז טאה סע סאװ טימ ,טלדנאהעגרעטנוא

 תורוחס ןבעגעגקעװא םיא ןוא יורטוצ םיא וצ טאהעג ןבאה

 .ןפיוקראפ םוצ

 ןשטײד יד יװ טײצ רעבלעז רעד ןיא עדארעג ,ךיא קנעדעג

 דענײא טאה ,דרעפ יד ךאנ קינלעימכ ןײק ןעמוקעג ןענעז

 םוצ ךעלקיטש־דלאג עכעלטע רעטאפ ןײמ ןבעגעגקעװא

 ־עגנײא טאה׳מ .הפירט רעײז ןעװעג זיא ךאז אזא .ןפיוקראפ

 עכעלטע יד ןעמונעג רעטאפ ןײמ טאה .ןבעל ןטימ טלעטש

 ןײז ןופ לשעט םענײלק םעניא ןטלאהאב ײז ,ךעלקיטש־דלאג

 .םינוק ןכוז ןײרא םאג ןיא טזאלעגםיורא ךיז ןוא לטםעװ

 ןיא .געװ רעװעלדיש ןפיוא טניוװעג ןראי עלא ןבאה רימ

 רעװעלדיש רעד טימ ןעגנאגעג קידנעטש ןעמ זיא ןײרא טאטש

 ,טריפעגנײא טאהעג רעבא ןשטײד יד ןבאה אטעג ןיא .סאג

 רעד ףיוא ןזײװאב טראטעג טשינ רעמ ךיז טאה דײ ןײק זא

 ןעגעז רימ יוזא יװ געװ רעקיצנײא רעד .סאג רעװעלדיש

 .״עצירעמ״ רעד ךרוד ןעװעג זיא ןײרא טאטש ןיא ןעמוקעג

 ןוא ״עצירעמ״ רעד טימ ןעגנאגעג ,רעטאפ ןײמ ,עקאט זיא

 ךיז זיא ןשטײד יד ראפ .ןטײז עלא ןיא טקוקעגמורא ךיז

 ןענעז ןעמוקעג — תמא .ןטיהראפ וצ רעװש ןעװעג רעבא

 ןיא ןבײרט טשינ רעבא םאװראפ ,דרעפ עשרעיופ ךאנ ײז

 ? ןדײ טימ סאפש לםיבא טײצ רעבלעז רעד

 ףיוא ןפארטעגנא ןוא ןדײ ןבוז ןוטעג זאל א. ךיז ײז ןבאה

 רעד ףיוא עקאט םיא ײז ןבאה טפאכעג .רעטאפ ןײמ

 ןבאה רימ .םיקםװעיגשאװק יד ןופ טײװ טשינ ״עצירעמ״

 ײװצ יװ ,ןעזרעד ןוא רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגםיורא טקנופ

 :רעטאפ רעזדנוא ןגאי ןוא ןסײמש הרעפ ףיוא ןטײר ןשטײד

 ןענעז רימ ״:עדױ עטכולפרעפ וד ,רעלענש ,רעלענש״

 רעזדגוא ךיוא ,ןעײרשעג ןוא ןײװעג א טימ םאג ןיא סיורא עלא

 רעד ןיא ןפאלעג רימ ןענעז עלא .לסעפ עבאב ןײמ ןוא רעטומ

 רימ םאװ ,ןעשעג זדנוא ןענעז םיםנ .ןײרא ענימג רעשידײ

 ןראדגאשז עשטײד ןײק ןפארטעג טשינ געװ ןפיוא ןבאה

 .ןסאשרעד עלא זדנוא ןטלאװ ײז .ײצילאפ עשיליופ רעדא

 ןופ םעזערפ ןעװעג ןאמצלאז לאומש זיא טײצ רענעי וצ

 ; שײלג לאומש טנאיצילאפ אטעג רעד : סטכער ךופ
 ■ןוז ס׳הרובד ,קילטנעמ רתלא — לג:ױ סאד

 ןענעז ײז לײװ ,רעטאפ ןײמ טנאקעג טוג טאה רע .טארנדױ

 ןוא לםעפ עבאב ןײמ .ןײרא רדח ןײא ןיא ןעגנאגעג לאמא

 :ןטעבעג ןוא ראה יד ןםירעג ךיז ,טנײװעג ןבאה רעטומ יד

 ךײא טמעראברעד .טעפש ןײז טעװ סע לײװ ,טפלעה ,טפלעה״

 ,ײצילאפ עשידײ טקישעג טאה׳מ ״ן רעדניק ףניפ ענײמ ףיוא

 ןבאה לײװרעד .רעטאפ ןײמ ראפ ןאט םעפע ןעעז ןלאז ײז

 טנאװ רעד וצ םענײמ רעטאפ םעד טלעטשעגוצ ןשטײד יד

 טימ םינפ עצנאג סאד ןםימשעצ םיא ןוא שזאטנעמצ ןופ

 ׳ןלאטםיפ יד ןעמונעגסיורא ןבאה ײז .סעקישטנאק ערעײז

 לאז רעטאפ ןײמ ןםײהעג ןוא דרעפ יד ףיוא טצעזעגפיורא ךיז

 ךיוא טאה רע .ןסישרעד םיא ןעײג ײז רעדײא ,יודיװ ןגאז

 ןליופאב םיא ןבאה ײז ןוא ,ןטק־תילט ןײז ןעמענםיורא טזומעג

 .ןמיה ןשידײ םעד ןעגניז וצ

 ,ןזאלפא םיא ןלאז ײז ,ןטעבעג ײז ײב ךיז טאה רעטאפ ןײמ

 ןופרעד רעבא ןבאה ײז .רעדניק ףניפ ןוא יורפ א טאה רע זא

 .ןגאלש רעקראטש ךאנ ןעמונעג םיא ןוא טכאלעגסיוא ךיז
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 ןםײהעג םיא ןוא דרעפ יד ףיוא טצעזעגפיורא דיז ןבאה ײז

 טזומעג טאה רע ןוא ,ןדמאז עםיורג יד רעביא םיוראפ ןםיול

 .תוחוכ עטצעל יד טימ ןפעלש ־ןיז ,דרעפ יד טימ דײלג ןםיול

 ,אקםיװאגראט רעד ףיוא טריפעגפיורא םיא ײז ןבאה דאנרעד

 לאז רע ןםײהעג ןוא ןײרא קאראב א ןיא טזאלעגנײרא םיא

 וװ־ץעגרע ןופ טגנערבעג טאה ײז ןופ רענײא .ןאטסיוא דיז

 יד ןיא ןםאגעגנײרא םיא ןוא רעםאװ קיצומש טימ רעמע ןא

 ןטעקאנ ןפיוא ןגאלש ןעמונעג רעדיװ םיא םעד ךאנ ,ןזייה

 ײז ,ןאטנא קירוצ ךיז ןםײהעג םיא ײז ןבאה ךאנרעד .בײל

 םיא טימ ןכאמ ןוא דרעפ א ףיוא ןצעזפיורא םיא ןליװ

 טרעהעגפיוא טשינ טאה רעטאפ ןײמ .ןצנוק ענעדישראפ

 דיז יוזא יװ געװ א ןרעלק ןוא ױלארשי עמש׳, ןעײרש

 .טנעה ערעײז ןופ רעקידעבעל א ןםײרוצםיורא

 א טימ ןעמונעגמורא. ןעװעג רעירפ זיא אקםיװאגראט יד

 לגנאמ א ןעװעג זיא טײצ־המחלמ ןיא יװ רעבא תױה .טיולפ

 טיולפ םענופ רעטערב ןסירעגקעװא םירעיופ ןבאה ,ץלאה ןיא

 ןעװ זא ,טכארטעג ךיז רעטאפ ןײמ טאה .ןצײה וצ טימרעד

 רשפא ךיז רע טלאװ ,גנונפע אזא וצ ןפאכוצ ךיז ןאק רע

 ײרשעג א ןבאה ןשטײד יד יװ יוזא .ןעװעטאר טנעקעג

 טיולפ םוצ ןבעגעג זאל א ךיז רע טאה ו ןפיול לענש :ןאטעג

 רעד ףיוא ןעװעג ןיוש ,טריטנעירא ךיז ןבאה ײז זיב ,זיא ןוא

 רעבא קילג םוצ .ןסישכאנ ןעמונעג ןבאה ײז .טײז רערעדנא

 טאה רעטאפ ןײמ זא יוזא ,ךיוה ראג ןעװעג ןראק םאד זיא

 עגנאל א ךאנ םיא ןבאה ײז .ןטלאהאב טכײל טנעקעג ךיז

 .ןענופעג טנעקעג טשינ םיא רעמ רעבא ,טבוזעג טײצ

 רעד ףיוא ןעמוקעגםיורא זיא ײצילאפ עשידײ יד ןעװ

 טאה רע״ :טגאזעג ײז וצ ןשטײד יד ןבאה ,אקםיװאגראט

 רעקידעבעל ןײק ליױו ,עדױ רעטכולפראפ רעד ,קילג טאהעג

 ...״םיורא טשינ טנעה ערעזדנוא ןופ ןיוש רע טלאװ

 ןוא ןםעזעג לײװרעד רימ ןענעז זיוה ןיא זדנוא ײב

 רעזדנוא ןעעז ךאנ ןלעװ רימ זא .קילגמוא ןפיוא טגאלקעג

 א טימ .ןלאפעגנײא טשינ םענײק זיא ׳ןקידעבעל א רעטאפ

 — ןײרא לאפ א טיג שטנעמ א ןוא ריט יד ךיז טנפע לאמ

 ןײז .עגאלדאפ רעד ףיוא ןגיוצעגםיוא טגיל רעטאפ רעזדנוא

 ןבלעז ןיא טניוװעג טאה רעכלעװ ,עשטיא ןמלק רעדורב

 גנערב א ןבעגעג טאה רע .ןרױלראפ טשינ ךיז טאה ,זיוה

 םיא ןוא ליומ םאד םיא ןםירעגפיוא ,ןפנארב לשעלפ א ןײרא

 רעד .ןענעקרעד וצ ןעװעג טשינ םיא זיא םע .טרעטנומרעד

 ־ולבראפ ןוא טפאלקעצ ןעװעג זיא רענײז רעפרעק רעצנאג

 טנעקעג טשינ ״דעש ראפ א ןגעלעגפא רע זיא יוזא .טקיט

 לסיבא זיא רע ןעװ .טצכערקעג ראנ ,טראװ ןײק ןדערםיורא

 טאהעג ךאנ טאה רע זא ,טגאזעג רע טאה ,ךיז וצ ןעמוקעג

 לשעט־לטסעװ ןיא ךיז ײב טאהעג רע טאה דארג לייװ ,קילג

 וצ ןבעגעג םיא טאה ןעמ םאװ ,ךעלקיטש־דלאג ראפ יד

 םיא ײב טשינ סע ןבאה ײז סאװ ,םיםנ ךאנ .ןפױקראפ

 טאה םע .ןבעגקירוצ םע ןוא ןײג ךײלג רע זומ טציא .ןענופעג

 רע ,רעטומ ןײמ ןופ טעבעג ןוא ןיױועג ןײק ןפלאהעג טשינ

 יד יװ יוזא .םנײז ײב ןטלאהעג ךיז טאה רע ׳ןעורפא ךיז לאז

 םענעי ךײלג רע זומ ,ענײז טשינ ןענעז ךעלקיטש־דלאג

 .ןבעגקירוצ

 ןענעז רעדניק עלא .טכאנראפ קיטײרפ סע זיא ןעװעג

 ןציז רימ .טכיל ןדנוצעג טאה רעטומ ןײמ .זיוה ןיא ןעװעג

 ןכאמ ׳ןעמוקקירוצ לאז רעטאפ רעזדנוא זא ,ןטראװ ןוא

 סע יװ יוזא ןטראװ ןוא שיט םוצ עלא ךיז ןצעז רימ .שודיק

 ,טעפש ךיז טכאמ סע .טריפעג קידנעטש זדגוא ײב ךיז טאה

 רעד ןוא ,םאג ןיא ןזײװ ךיז ןראט טשינ דלאב ןיוש טעװ ןעמ

 רימ ןבאה — ? ןעשעג זיא םאװ .אטשינ ץלא ךאנ זיא עטאט

 ךרוד ןוא םיורא ןענעז רעדורב ןײמ טימ ךיא .טכארטעג ךיז

 םיא ןבאה רימ .ןטאט םעד ןכוז ךיז טזאלעג ךעלםעגרעטניה

 ןעװעג גנאל ןופ ןיוש טלאװ רע .ןענופעג ךײלג עקאט

 .ןײג טנעקעג טשינ טאה רע ראג ,םײה רעד ןיא

 א יװ ןעמונעג טשרע םיא ןבאה רעדורב ןײמ טימ ךיא

 טאה רע .ןײרא זיוה ןיא םולשב טריפעגמײהא ,דניק ץילק

 גנאלנכאװ ןגעלעגפא ןוא ןײרא טעב ןיא טגײלעג ךײלג ךיז

 .רעקנארק־רעװש א



 תונברק עטשרע יך / דלעפנײטש עשוהי
 (עקירעמא ׳ןעדירעמ)

 ריפ רעגײזא ׳ןשטײד יד ןופ שראמנײרא ןראפ גאט א ןיוש

 ןופ ןעקנאט עכעלטע ןופ לורטאפ א ןראפעגנא זיא ׳גאטימכאנ

 ײב טלעטשעגפא ךיז ןבאה ײז ןעװ .םאג רעװעשטניפ רעד

 דילגטימ םעד טקרעמאב ײז ןבאה ׳רעיוט סרעבראפ שיבײל

 לקנאי ןופ ןוז רעד ,שטיװאקשאמ ףלאװ ׳ץילימ־םקלאפ רעד ןופ

 זיא רע .סקיב א טימ טײרדעגמורא ךיז טאה םאװ ,רעלאטס

 זעקנאט יד ןבאה ךאנרעד ןוא ןראװעג ןםאשרעד טרא ןפיוא

 .ךעלקיטש ףיוא ןבירעצ ףוג ןײז

 ׳געװ ןבלעז ןטימ ןגיוצעגקירוצ דלאב ךיז ןבאה ןעקנאט יד

 רעד ײב טרינאיצאטס ךאנ טאה עירעלאװאק עשיליופ יד לײװ

 ־ײב ףלעװצ רעגײזא טשרע .םאג רעצלעיק רעד ףיוא טסאפ

 סיורג טימ ןעגנולײטפא עטריזיראטאמ עשטײד יד ןבאה טכאנ

 .געװ רעצלעיק םעד ךרוד טאטש ןיא ןםירעגנײרא ךיז שער

 .ןעגנונױװ יד ןיא ןםאלשראפ ןוא ןטלאהאב ךיז ןבאה ןשטגעמ

 ײרד .רעזײה יד ןיא ןסאשעגגײרא ןבאה ןלורטאפ עשטײד יד

 ײז ןשיװצ — טכאנ רענעי ןיא ןעװעג ןענעז תונברק עשידײ

 טאה סאװ רעבראג א — קינלעדיר יכדרמ ןופ רעטכאט יד

 .געװ רעקםוב ןפיוא טניוװעג

 זיא גאט רעד .רעטײװ קעװא רעטילימ סאד זיא גאטראפ

 .םערוטש א ראפ טײקליטש א ןעװעג זיא םאד ׳קיאור ךרודא

 ןרעטנענרעד טירט ערעװש יװ םיצולפ ךיא רעה טכאנײב

 ןעמענ ןוא ןײרא ןעמוק הלבח־יכאלמ יד .זיוה רעזדנוא וצ ךיז

 באה ךיא ,עצאר לשרעה ןכש ןײמ טימ ןעמאזוצ ךימ

 ןעגעגעזעג ךיז ליװ׳כ ׳טיוט םוצ ךימ טריפ׳מ זא ליפעג םאד

 ־עה״ ײרשעג רעד ךיז טרעה׳ס רעבא ׳תיב־ינב ענײמ טימ

 ךיז ןעניפעג טראד .שרדמה תיב םוצ זדנוא טריפ׳מ .״!םואר

 ןקאילאפ יד .ןקאילאפ לאצ אזא ךרעב ןוא ןדײ קיצפופ א ןיוש

 ןײטשפע ברה טימ ןדײ יד ןוא ײר ןײא ןיא חלג רעײז טימ

 ,טייז רעטײװצ רעד ןיא

 ןרעװ עלא רימ זא ׳זדנוא טרעלקרעד .ם.ם ןופ רעריפ א

 רעזדנוא טימ בורע ןענעז רימ .״סעקינדאלקאז״ סלא טכארטאב

 טאטש ןיא טעװ ןשטײד ןגעק ײרעםיש םוש ןײק זא ״ןבעל

 .ןעמוקראפ טשינ

 ־מײהא גנירעלקרעד רעד ךאנ דלאב ןעמ טאה ןקאילאפ יד

 טנײמעג .רערעדנא רעד ךאנ עפורג ןײא ,ןאמ ףגיפ וצ טזאלעג

 .טיוט םוצ טריפעגפא ײז טאה׳מ זא ,טשרעוצ רימ ןבאה

 ןרעטגיה םאש א םיצולפ רימ ןרעה טכאנײב סנײא רעגײזא

 יד ןײרא ןעמוק ךאנרעד דלאב .שרדמה־תיב ןופ רעטצנעפ

 ןעדױ עטכולפרעפ עשיקערד יד״ :ײרשעג א טימ טײל־.ם.ם

 ״ו ןםאשעג ןעבאה

 •ײד א זיא ףניפ וצ טלעטשעגםיוא זדנוא ןעמ טאה דלאב

 סע ןוא שדוק־ןורא םאד ןסירעגפיוא ןבאה טײל־.ם.ם ײװצ

 יד ןיא ןטאנארג טימ .לאירעטאמ־סײרפיוא טימ טליפעגנא

 א .לעפאב א ףיוא ןטראװ טלעטשעגקעװא ךיז ײז ןבאה טנעה

 ןײלק ןײא .שרדמה־תיב ןיא טשרעהעג טאה טײקליטש עטיוט

 ןעװעג זיא זדנוא ראפ .דימת־רנ א יװ טנערבעג טאה לטכיל

 .ןענערבראפ קידעבעל אד זדנוא טײג׳מ זא ,ראלק

 •קנאדעג א ךרודא רימ זיא — !ןרילראפ וצ םאװ אטשינ

 ־פעש — ״י םנ א ןעשעג טעװ רשפא ׳ןעװעטאר ךיז רימאל״

 ־סיוא ןבאה רימ .עצאר לשרעה ןכש ןײמ וצ ליטש ךיא עשט

 ־נעפ ןפיוא טעפארדעגפיורא ךיז ןוא שינרעטצניפ יד טצונעג

 ־נורפשעגפארא טראד ןופ ןוא ריט רעקיטײז רעד ןבענ רעטצ

 רעמאק םוצ טראד ןופ ןוא ןײרא ףיוה סרעקעב לקעי ןיא ןעג

 .ךײר לאכימ ןופ

 ־עגסיוא עדליװ טרעהעג ךײלג ךיז ןבאה שרדמה־תיב ןופ

 ־ןישאמ ןופ ײרעםיש א טימ טײלגאב ״;םוארעה״ ןעײרש

 רעזדגוא ןופ םעראפש יד ךרוד .ןסײרפיוא־ןטאנארג ןוא רעװעג

 ןבאה םאװ ,רעײפ ןעמאלפ יד ןעזעג רימ ןבאה שינעטלעהאב

 רעײפ םאד .ןטײז עלא ןופ שרדמה־תיב סאד טפאכעגמורא

 ־רעבירא רימ ןעגעז ׳ןקיטש וצ ןביוהעגנא זדנוא טאה ךיור ןוא

 שטיװאלפאט עשטמהרבא וצ ףיורא ןוא ןאקראפ םעד ןכארקעג

 ןעמאזוצ בר םעד ןפארטעג רימ ןבאה טראד .םעדיוב ןפיוא

 ־סיוא ןבאה ײז ךיוא .יקסרוגאלאיב יתבש ׳ר להקה־שאר ןטימ

 טעװעטארעגפא םיםיג טימ ךיז ןוא שינרעטצניפ יד טצונעג

 זיא ןײטשפע ברה םײב .שרדמה־תיב ןקידנענערב םעד ןופ

 םאד זיא להקה־שאר םײב ,ןםאשעגכרוד םופ רעד ןעװעג

 יד עכלעװ טימ ןליוק יד ןופ ןםאשעגכרוד ןעװעג רעיוא

 עקידנענערב סאד טלגאהאב ןבאה טײל־.ם.ס עטעװעדליװעצ

 ןעװעטארםיורא טוװרפעג ךיז ןבאה סאװ יד ןוא שרדמה־תיב

 .טראד ןופ

 יד ןופ טולב םעד ןופ טיור ןעװעג זיא סאג־לוש עצנאג יד

 ןופ פארא ירפרעדניא סנגראמוצ ןענעז רימ ןעװ .תונברק

 ײז ןופ עכעלטע .עטיוט 17 ןפארטעג רימ ןבאה שינעטלעהאב

 ׳לײװ ילא־לאומש ׳רעגנוא לאױ :טנעקרעד ךײלג רימ ןבאה

 םינבר ײרד ׳רעטםוש רעמאל רעד ׳(יקצאכמערט) שמש לרעב

 ברה ײב ןטלאהאבפיוא טאהעג ךיז ןבאה םאװ ןישטנעכ ןופ

 .זיוה סרעדײנש װעקױ ןופ רעדײנש א ןוא ןײטשפע

 גנרלדיזםיוא רעד דאנ ןוא תעב
 ןלאפעג ןענעז םאװ תונברק עטשרע יד ןעװעג ןענעז סאד

 דרע יד טאח עיצקא רעטשרע רעד תעב ךיוא •קינלעימכ ןיא

 ־נוא ןופ טולב סאד ךיז ןיא טפאזעגנײא טאטש רעזדנוא ןופ
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 ןיא ןלאפעג ןענעז סאװ ׳תונברק 70 יד ץוח .רעדירב ערעזד

 ןםאשרעד ־ןיוא ןדיי ליפ ןענעז ׳עיצקא רעטשרע רעד ןופ גאט

 עלחר :ײז ןשיװצ ,ןשינעטלעהאב ענעדײשראפ ןיא ןראװעג

 לאלצב ׳רעטאפ םרעגעי השמ ,טפעשעג־טינש ןופ יקםװאלדיש

 ןיא ןאטעגנא ךיז ןבאה סאװ ׳םינקז ײר עצנאג א ןוא ילאמ

 ןפיוא ןעגנוניוװ ערעײז ןיא טראװעג ןוא ןעלטיק ןוא םיתילט

 .טיוט

 טעדראמרעד ןדײ ליפ ןענעז גנולדיזםיוא רעד ךאנ דלאב

 ײב טלעג ליפ ןעמונעג ןבאה סאװ ׳ןקאילאפ ךרוד ןראװעג

 ףראד ןיא .ןטלאהאבוצםיוא ײז גאזוצ ןטימ תוחפשמ עשידײ

 ־יציאװ קיציא־ןועמש ןראװעג טעדראמרעד זיא ׳װאראשטאק

 ׳קינװאראימ שיבײל — קינװעגאל זיא .רעטכאט םעשטיװעק

 — עקװאזעשזב ןיא ׳םולבנעזאר עינעג — עצינשרעיפ ןיא

 ײז ןשיװצ ׳ןדײ 13 — װעקדאלש ןיא ׳רעדגיק םנאמלעמ השמ

 ןענעז ןשטנעמ עגנױ 13 .לעגיפש לטאמ ןופ החפשמ עצנאג יד

 ׳רעלעק־זיוה ןיא קאנרעטםאפ השמ ײב ןראװעג טעדראמרעד

 ־נעמצ ןפיוא ׳עשזראװדעשפ ןיא .ןאמפיוק שירעב ײז ןשיװצ

 ־דיש ןוא רעציװאקטעיפ עכעלטע ןעמוקעגמוא ןעגעז ׳שזאט

 ןענעז יקסװאדארטם הנמלא רעד ײב .תוחפשמ רעװעל

 ריאמ ןוא החפשמ ןײז טימ עקלעיקוק ךלמ ןעמוקעגמוא

 ןיא ןגעװ יד ףיוא ןלאפעג ןענעז ליפ ךאנ .ןוז םקאנרעטםאפ

 טרעפכורפאב טאה ןדײ רעקינלעימכ ןופ טולב םאד .רעפרעד

 ...טנגעג רעצנאג רעד ןיא רעדלעפ יד

 דנאטשרעדיװ װפ װװרפ / ואמרעדעל .ז ר״ד
 (קראי־ױנ)

 ןפארטעג זדנוא טאה ׳ןגראמירפ ןסיװעג א ןיא ,1942 ביוהנא

 א ךאנ ןוא ר״תיב ןופ דקפמ רעגעזעװעג רעד ׳ןאמלעפ ריאמ

 ןבאה ,עגאל רעלאפארטסאטאק רעד ןגעװ םיא טימ ךערפשעג

 ריאמ םאװ טנגױ עפורג א טימ ןפערט וצ ךיז ןסאלשאב רימ

 זיא ףערטנעמאזוצ רעטשרע רעד .יורטוצ ײז וצ טאהעג טאה

 עפורג רענײלק א ןופ לײטנא ןטימ םײהעג ןיא ןעמוקעגראפ

 םײרפ השמ ,גרעבנערינ רתלא ׳ןאמלעפ ריאמ נײז ןשיװצ

 ׳ןאמרעדעל עקליז ,(אטנאראט ןופ םײרפ ברה ןופ ןוז רעד)

 .ערעדנא ןוא םולבנעזאר לטאמ ןופ ןוז רעד ,עזדנעשפ רתלא

 טימ ןציז טשינ ןראט רימ״ :טרעלקרעד ץרוק טאה ריאמ

 טימ ךיז טרעטנענרעד גנוטכינראפ יד ,טנעה עטגײלראפ

 ןראװעג ןסאלשאב זיא חוכיו ןצרוק א ךאנ .״טירט עלענש

 ןגעװ (אװאיארק־אימרא) .ק.א רעד טימ ןדניבראפ וצ ךיז דלאב

 ־לעימכ טימ ןדניבראפ ךיז קיטײצכײלג ןוא רעװעג ןעמוקאב

 רעד .קעװצ םעד ראפ טלעג ןגעװ ןדײ עכעלגעמראפ רעקינ

 ןיז ןטםטלע ןטימ ןראװעג ןדניבעגנא זיא טקאטנאק רעטשרע

 ןזפ טנעקעג טאה ןעמ ןכלעװ ,(שזאםאמ א) יקםגיוױלש ןופ

 ־װרעזער א ןזעװעג זיא רע ׳יוג ןלארעביל סלא גירק ןראפ

 ןגיוצאב טםנרע ךיז טאה יקסניוױלש .ײמרא רעד ןופ ריציפא

 וײרפ ןכיוה א ןגאלשעגראפ רעבא טאה רע ,גאלשראפ םוצ

 א ןיא ךיז טניפעג .ק.א יד זא קידנדעלקפיוא ,רעװעג ראפ

 טימ ןריפנא טלאזעג ןבאה עכלעװ ןדײ ײװצ יד .בצמ ןרעװש

 ןוא ןאמקירב לאכימ :ןזעװעג ןענעז עיצקא־םנאניפ רעד

 ־ימאב עטשרע יד טכאמעג עקאט ןבאה ײז .ןאמרעדעל יכדרמ

 ןענעז טייצנשיווצניא .קעװצ םעד ראפ טלעג ןפאש וצ ןעגנוא

 ןוא ״טאר־ןדױ״ םוצ טעברא רעזדנוא ןגעװ תועידי ןעגנאגרעד

 סעיצקנאם טימ טארדעג דלאב זדנוא טאה ײצילאפ־אטעג יד

 ־טראװטנאראפ״ עםיװעג ךיוא .ןרעהפיוא טשינ ןלעװ רימ ביוא

 ןוא ןרעלקפיוא טוװרפעג זדנוא ןבאה םיתב־ילעב ״עכעל

 ־מוא עכלעזא ףיוא ןײג וצ ןגאװ טשינ לאז ןעמ זא ןעארד

 םיורג א וצ ןעגנערב ןאק םע לײװ ׳ןגעװ עכעלטראװטנאראפ

 ןענעפאװאב ןופ וװרפ רעד טקידנעעג ךיז טאה יוזא ...קילגמוא

 ךיוא זיא רענעלפ־םדנאטשרעדיװ ערעזדנוא ןשיװצ .ךיז

 םע ןעװ טאטש עצנאג יד ןדניצרעטנוא ןופ ןאלפ רעד ןזעװעג

 קינאפ יד ןצונםיוא ײברעד ןוא עיצקא יד ןביוהנא ךיז טעװ

 .ןפיולטנא ןוא לטעטש ןיא

 םנאמפיוק לקעי ׳ןאמפיוק ףלאװ עפורג רעזדנוא ןופ רענײא

 ךעלטשער יד ןעװ ׳גנולדיזסױא רעט־3 רעד ךאנ זיא ׳ןוז א

 ,שזעימאדנאם ןיא ןענופעג ךיז ןבאה טנגעג רעזדנוא ןופ ןדײ

 ־רעד טוװרפעג םיא ןוא ׳רעשעל ,ןאמ־.ס.ם ןא ףיוא ןלאפעגנא

 א טלגנארעג םיא טימ ךיז טאה רע .טנעה יד טימ ןקיטש

 רוחב ןקיטומ םעד ׳ףליה וצ ןעמוקעג ןענעז טײל־.ם.ס ׳טײצ

 .ןםאשרעד רעהכאנ ןוא ןדנובעג



 שוריג רעטשרע רעד / דלעפנײטש רתלא

 טלקמ־םוקמ א ןזעװעג טײצ־המחלמ רעד ןיא זיא קינלעימכ

 טעטש עסיורג יד ןופ עטגאיעגסיורא ןוא עגעפאלטנא יד ראפ

 ־צאלפ ןוא רעשזדאל ןעמונעגפיוא טאה קינלעימכ ,סאטעג ןוא

 •לכ רםוחו םורעב רעטגיװ ןעמוקעג ןענעז עכלעװ ,רעק

 ־םיורא יד ןוא רענװאלג ןעמונעגפיוא ךיוא טאה קינלעימכ

 תונברק עכעלקילגמוא יד יװ ךײלג .םאדאר ןופ ןדײ עטגאעג

 ףיוא ךיז טאה קינלעימכ ךאנ ןרעדנאװנײא ןביוהעגנא ןבאה

 םענעזעװעג ןוא ןארעטעװ ןשיטםינױצ ןופ וױטאיציניא רעד

 ־םפליה א ןפאשעג ןאמצלאז לאומש טאר־ןדױ ןופ סעזערפ

 טלײטעגרעדנאנופ דלאב ןענעז עכעלקילגמוא יד ׳טעטימאק

 .גנורעקלעפאב רעשידײ רעקינלעימכ רעד ןשיװצ ןראװעג

 .ןעמונעגפיוא ךעלרעדירב־םעראװ ײז טאה עכלעװ

 א טימ לביטש ןײא ןיא .סיורג ןזעװעג זיא טפאשגנע יד

 .ןפארטעג טאה טפא ץגאג •סעילימאפ ײרד טניװועג ןבאה ךוק

 סיורא זיא דניק א םנײז רעדא בוטש ןופ תיבה לעב רעד זא

 ־ירטראפ םעד ןוא ,דרע רעד ףיוא טעבעגםיוא ךיז ,טעב ןופ

 ־עגנײרא רעמאדאר רעדא רעקצאלפ ןטקיטײװעגנא םענעב

 טאהעג ךיוא טאה קינלעימכ .ןפאלש ןײרא טעב ןיא טגײל

 ־עגסיורא ןוא עמירא יד ראפ ךוק ענײש א טנדראעגנײא

 .ןגאטימ 1200 ןבעגעגםױרא ןראװעג זיא ךעלגעט .ןדיי עטגאי

 א ןראװעג ןפאשעג ךיוא זיא סע .זײפש ערעדנא ןוא טיורב

 .לאטיפש שידײ

 רעבעלרעדירב רעד ןוא שינעדנעטשראפ רעד קנאדא

 ־לעפאב רעשידײ רעקינלעימכ רעד ןופ טײהנבעגעגרעביא

 ־עגרעביא עקיאעפ יד ןופ וױטאיציניא יד קנאד א ןוא ,גנורעק

 זמצעל םעד זיב קיגלעימכ ןעגנולעג זיא ,םינקםע ענעבילב

 .טיוט־רעגנוה ןופ ןלאפ ןדײמוצסיוא טנעמאמ

 גאט א (6.10.42) ג״שת ירשת ה״כ קיטםניד ןעװעג זיא סע

 רעכעלקערש א ךיז טגארטעצ ירפ 7 בלאה ,תוכוס גח ורםא ןאנ

 טרעװ דלאב .לטעטש ןרעביא ײרעםישעג א ןופ גנאלקפא

 ךיז ןדײ עלא ןזומ רעגײזא 8 זיב זא ,ןעסאג עלא ןיא ןדלאמעג

 8 ךאנ טונימ 1 .(אקסיװאגראט) ץאלפ־ילפ ןפיוא ןעניפעג

 ,טרא םענעזיװעגנא םעד רעסיוא ןענופעג טעװ ןעמ ןעמעװ

 .ןסאשרעד טרא ןפיוא טעוו

 רעײג ןאמטפיוה רעד טריפעגנא ןבאה עיצקא רעד טימ

 ראטוקעזקע־טפיוה ,םאדאר ןופ טליש עשר רעד ןוא ,ץלעיק ןופ

 8 ךעלטקניפ .טקירטסיד רעמאדאר ןיא גנוטכיגראפ־ןדײ ןופ

 •ײרעםישעג א ןוא ײרעכוזעג א ןביוהעגנא ךיז טאה רעגײז א

 ׳טײל עטלא ,דישרעטנוא ןא ,ןפארטעג טאה ןעמ ןעמעװ

 ןםאשרעד טרא ןפיוא ןענעז ,טעב ןיא עקידעגיל ,טײל עקנארק

 רעביל ײז לאז ןעמ לעיצעפס ןבילבעג ןענעז עכנאמ .ןראװעג

 ןײנ •יורפ רעד טימ םולאד דוד ב״צ וװ ,ןסיש טרא ןפיוא

 יד״) רעטכינראפ־ןדײ עינאפמאק א ןעמוקעגנא זיא רעגײזא

 ־קוא לײט ןטסערג םוצ ,(ןפורעג ײז ןעמ טאה ״עצראװש

 ןעמונעגרעביא ןבאה ײז ןוא ,ןטעל ןוא רעניװטיל ,רעגיאר

 ןעװעג ןיוש ײז ןענעז געװ ןפיוא .ץאלפ ןפיוא ןשטנעמ יד

 יד ןביוהעגנא ךיז טאה רעגײז א ןעצ בלאה .םיתב־ילעב יד

 רענעמ .תוללי עכעלרעמאי ןוא עטלפײװצראפ .עיצאגערגעס

 ןיפ ןרעטלע ,ןעיורפ ערעײז ןופ ןראװעג ןעמונעגקעװא ןענעז

 ןשטנעמ ,רעדניק ערעײז ןפראװעגקעװא ןבאה סרעטומ ,רעדניק

 ןבאה ןטידגאב .ס .ם יד .תױח ןיא ןראװעג טלדנאװראפ ןענעז

 ןבאה ןאד .סגנידםלא ןעמונעגוצ ןוא טביורעגוצ ץאלפ ןפיוא

 .ןבײלב וצ ןעיורפ ןוא רענעמ עגנױ ,ןאמ 72 ןבילקעגסיוא ײז

 ךיוא ןענעז סע .״עדנאמאק־סגנומארפיוא״ ןםײהעג ןבאה ײז

 ןבאה ײז ןוא ןזאל טלאװעג טאה ןעמ ןעמעװ ליפ ןעװעג

 ןבאה ײז ןוא ,עטנעאנ ערעײז טימ ןדײש טלאװעג טשינ ךיז

 ןביוהעגנא ןעמ טאה יוזא ןיא ,ןבײלב ןײלא טלאװעג טשינ

 ןענעז 2ססס וצ ןוא 1צסס וצ ,זײװסעיטראפ ןקישסיורא

 רעירפ ןופ ךיז ןבאה עכלעװ לײט א .לאמאטימ ןעגנאגעג

 ןטנאמרעדנביוא ןפיוא ךיז ןבאה ,טפיג טײרגעגוצ טאהעג

 .ןמאשעג ץאלפ ןפוא ךיוא ןעמ טאה לײט א ,טמסעג ץאלפ

 רעיוט ןכדוד ןזאלםיורא ןביוהעגנא ןעמ טאה יוזא ןוא

 ײרעמאיעג ןוא ײרענײװעג םאד .ןפורג עטשרע יד (קידנעלײצ)

 ןשטנעמ ןופ ןשלח סאד ןיא ,רעדניק ןוא סרעטומ ןופ

 טאה ,גנולפײװצראפ יד קידנעעזרעד .ראג זיב ןעװעג זיא

 דעטלא רעד ערעיראב רעד ףױא טלעטשעגפיוא ךיז

 דכשי ,דוסיה ןרק ןופ ראטקורטםניא ,ןקסע רעשיטםיגויצ

 טשינ ו ןדײ ־ ןפורעגםיוא םאטאפ טימ טאה ןוא ׳רעקוצרענאק

 ןסאלשעג ןוא ץלאטש ראנ !טלפייווצראפ טשינ !ןדײ !ןענייװ

 ןא טימ ןוא .קלאפ ןשידײ ןופ דובכ ןראפ ,ןײג רימ ןלאז

 לארשי עמש״ ןגירשעגסיוא רע טאה לוק ןכעלנײװעגרעםיוא

 ןענעז ןפיל יד ףיוא רעטרעװ יד טימ /׳דחא ׳ה וניקלא ׳ה

 .געװ ןטצעל רעײז ףיוא קינלעימכ ןופ ןדײ יד קעװא

 ׳גאטײב רעגייז א 2 זיב טרעיודעג טאה גנולדיזםיוא יד

 ןופ ןוא .ןישטנעכ ןײק סופ וצ ןשטנעמ יד ןעמ טאה טריפעג

 ־פא ןוא ןענאגאװ ףיוא ןדאלעגפיוא ןראװעג ײז ןענעז טראד

 ןרעביא געװ ןצנאג ןפיוא •עקנילבערט ןייק טריטראפםנארטעג

 טלעטשעגסיוא טירט ראפ עדעי ןענאטשעג ןענעז לטעטש

 •זעײר יד ןיא ןסאשעג ןבאה עכלעוו ,ןלארטאפ־םראדנאשז



 עיצקא רעד ראנ 72 יך / רעלדנעהנײלק ירעמ ןוא רוטרא
 (קראי־ױנ)

 רענײמעגלא רעד ראפ גאט ןײא .1942 ׳רעבאטקא רעט־5

 ךעלטעטש ענײלק עקימורא יד ןופ ןדײ עלא .גנולדיזםיוא

 יד .טגאיעגנעמאזוצ ןעמ טאה קינלעימכ םורא דעלפרעד ןוא

 ןפורט עשטײד טימ טלגנירעגמורא ןעװעג זיא טאטש עצנאג

 טגאװעג טשינ ןיוש טאה רענײק .רעװעג־ןישאמ טימ .ס.ס

 .טיוט רערעכיז א ןעװעג זיא םע לײװ ׳טאטש יד ןזאלראפ וצ

 טאה ,1942 רעבאטקא ןט־6 םעד ,ירפ רעד ןיא רעגײז א 5

 ,ײרעסיש עכעלרעפעג א טאטש ןקע עלא ןופ טרעהעג ךיז

 § טימ ײצילאפ עשידײ יד זיא טײצ רעבלעז רעד ןיא

 זא ,טנדראראפ ןוא בוטש וצ בוטש ןופ ןפאלעג ײרעפײפעג

 ףיוא ןעמעננעמאזוצ ךיז ןלאז סיורג זיב ןײלק ןופ ןדײ עלא

 געװ רעװעלדיש םעד ףיוא /׳עציװאגראט״ רעקינלעימכ רעד

 ףיוא םיורא עלא רימ ןענעז לאנגים םעד ףיוא .לדלעװ םײב

 טימ טראװעג ןיוש זדנוא ףיוא טאה ןעמ וװ ,סאג רעד

 ...רעלענש ,רעלענש ןבירטעג ןוא םנקעטש ןוא סעקישטנאק

 געװ םעד ףיוא טנגעגאב ןבאה רימ עכלעװ ,טײל־.ם.ס יד

 ןםיורג א וצ יװ טנפאװאב ןעװעג ןענעז ״עציװאגראט״ רעד וצ

 עשיטאמאטיוא עצרוק ןוא ןטאנארג־טנאה ,ןעמלעה טימ ,ףמאק

 טשינ ךאנ רימ ןבאה רעמינפ עכעלרעדרעמ עכלעזא .ןסקיב

 .ןגיוא ערעײז ןיא טנערבעג טאה דראמ ןוא טולב .ןעזעג

 ןיוש עלא רימ ןענעז טײצ רעצרוק א ןופ ףיולראפ ןיא

 •יי וצ ןעײר ןיא לעפאב רעײז טיול טלעטשעגםיוא ןעװעג

 ןיא ,טנעה יד ףיוא רעדניק יד טימ עילימאפ ײב עילימאפ

 .טנעה יד ײב

 ־יעמינפ ,קערש ןופ םעטא ןטפאכראפ א טימ ׳ליטש עלא

 ןבאה רעצרעה יד ראנ ,ןגיוא עטנײװראפ טימ עסאלב

 .טפאלקעג

 ־רעטנורא זדנוא ףיוא ןבאה ןעמיוצ יד ןופ םורא ןוא םורא

 םעפאל עצראווש יד טימ םרעדרעמ יד ןופ ןגיוא יד טקוקעג

 .רעװעג־ןישאמ רעײז ןופ

 רעטסנעלק רעדעי ,ײרשעגסיוא רעדא גנוגעװאב עדעי

 .ץאלפ ןפיוא טיוט רערעכיז א טנײמעג טלאװ דגאטשרעדיװ

 ןגירשעג ןוא םרעביוק טימ ןעגנאגעגמורא ןענעז םיחצור יד

 ןענעז קילבנגיוא ןיא ...י רעבליז ןוא טלעג ׳דלאג ־ זדנוא וצ

 .ןגעמראפ ןוא גנודיצ עשידײ טימ לופ ןעװעג סרעביוק יד

 ןענעז ײז .רעביור יד טלעטשעגנדירפוצ טשינ רעבא טאה םאד

 ־ןישודיק ערעײז ןעיורפ יד ןופ ןםירעגפארא ןוא ןעגנאגעגמורא

 ןעיורפ יד ןופ ליפ .ךעלגגירױא ערעײז ךיוא יװ ,ךעלגניר

 טײל־.ס.ס יד ןוא שעװרעטנוא רעײז ןאטםיוא טזומעג ןבאה

 זלאג טײנעגנײא לאמא טשינ זיא ײז ןיא יצ טכוזעג ןבאה

 .םלעג רעדא

 דעקינלעימכ רעד ןופ טנאגעטיול רעד ןעמוקעג זיא רעטעפש

 עכלעװ ,תוכאלמ־ילעב ןופ עטםיל א טימ עירעמראדנאשז

 טאה רע ןעװ .טעברא רעד וצ ןזאלרעביא טלאװעג טאה רע

 רענײא יװ טאטש עצנאג יד זיא ,ןעמענ יד ןפורםיוא ןביוהעגנא

 טאה טנעמאמ רעד .טעבעג ןוא ןיױועג טימ םיא וצ ןפאלעג

 ןםיורג םעד בילוצ .ןבעל ןוא טיוט ןשיװצ טרידיצעד ךאד

 עפורג א ןעמוקעגנא ןענעז ,ןפאשעג ךיז טאה סע םאװ םאאכ

 םוצ ץלא טגנערבעגקירוצ ןבאה ײז ןוא םנקעטש טימ ןשטײד

 ענעצם עשיגארט עבלעז יד ךיז טאה לאמ ײרד .״גנונדרא״

 ,ןבעל ןבײלב טלאװעג טאה רעדעי םעראװ ,טרזחעגרעביא

 ץאלפ ןפיוא זיא םאװ ׳עקראינגנעלעיפ א ׳יורפ ןײא ץוחא

 ,םאדאר ןופ ןאמטפיוה רעד זיב יוזא .דראמטסבלעז ןעגנאגאב

 עירעמראדנאשז רעקינלעימכ רעד רעביא ןעװעג זיא רעכלעװ

 רע ןעמעװ טזאלעגרעביא ןוא עטסיל יד ןעמונעגרעביא טאה

 ךאנ םיא ךיז טאה ,ןזאלרעב׳יא ןצנאג םעד ךאנ .טלאװעג טאה

 יד לעיצעפם ןוא ךםא רע טאה ׳ליפ וצ ןעזעגסיוא ץלא

 טשינ םיא טאה םע רעװ טאלג ןוא רעדניק טימ סעילימאפ

 ־רעביא טלאזעג ןבאה עכלעװ יד ןופ ןעמונעגסיורא ,ןלעפעג

 .ןבײלב

 .םקופ החפשמ ןופ רעדניק יד — דײה עײש־ריאמ ןוא ע׳לחר־היח
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 ןריפסיורא ןעײר ןיא ןביוהעגנא ןעמ טאה טײצנשיװצ ןיא

 ןשטנעמ יד .ןטײז עדײב ןופ טײל־.ס.ס טימ עטכאװאב ׳ןדײ יד

 יד זא ׳טלפײװצראפ ןוא טפעשרעד יוזא ןעװעג ןיוש ןענעז

 .טאהעג ךיז טימ ןבאה ײז םאװ ץלא ןפראװעגקעװא ןבאה

 רענעגעװ טימ ןראפעגכאנ ןענעז ןדײ עקנארק ןוא עטלא יד

 ןבאה עכלעװ ןדײ ענעי .עיצאטם־ןאב רעטסטנעאנ רעד וצ

 ערעײז ןופ ןײגםיורא טלאװעג טשינ רעדא טנעקעג טשינ

 קיטולבטלאק ןביטש יד ןיא ײז םיחצור יד ןבאה ׳ןביטש

 ןענאטשעג ןענעז ׳ענעבילבעגרעביא 72 יד ׳רימ .ןסאשרעד

 .ןעמוקוצ טשינ זדנוא וצ לאז רענייק ׳טכאװאב טיולפ םעד ײב

 ד״יה ועלקינײא ס׳עלע ל׳השמ ׳רעדניק 2 סמיובנירג ןועמש

 .קידײל ןראװעג זיא ץאלפ רעד זיב ןענאטשעג יוזא ןענעז רימ

 ערעזדנוא ךרוד ןעגנאגעגכרוד זיא ליורג ןוא רעדיוש א

 סאװ ׳זעזעג ןוא טקוקעגמוא ךיז ןבאה רימ ןעװ ׳םרעפרעק

 טימ גראב א .ןדײ טאטש רעזדנוא ןופ ןבילבעג זיא סע

 א ׳ןפראװעגרעטנורא ךיז ןופ ןבאה ןדײ יד םאװ םישובלמ

 יד עכלעװ ׳ךעלרעדניק ענעסאשרעד עקינײלק טימ ןפיוה

 .םמערא םרעטומ יד ןופ ןסירעגםיורא ןבאה םיחצור

 טריפעג ןעײר ןיא ׳ענעבילבעגרעביא 72 יד ׳זדנוא ןבאה ײז

 רעװעלדיש םעד ףיוא ןטײז עדײב ןופ .ןײרא טאטש ןיא קירוצ

 .ענעסאשרעד ליפ טײרפשעגםיוא ןעזעג ןיוש רימ ןבאה געװ

 .טראפסנארט םעד ןופ תונברק עטשרע יד ןעװעג ןענעז םאד

 ןשטײד יד ןבאה ׳ץירא קראמ ןיא ןעמוקעג ןענעז רימ ןעװ

 ןעמ .דיל־ןדײ סאד ןעגניז ןלאז רימ ׳טנדראראפ שיטםידאס

 .גנאזעג רעזדנוא ןלעטשראפ ךיז ןעק

 רענעזעװעג רעד ןיא טריפעג זדנוא ײז ןבאה קראמ ןופ

 רעד ןיא טראפשראפ זדנוא ןבאה ײז וװ ׳הליהק רעשידײ

 א ןגעלעג טראד ןענעז רימ .טכאװאב קראטש ןוא רעטצניפ

 לוק ןײא ףיוא ןבאה עלא ןוא ׳עטלפײװצראפ טכאג עצנאג

 טכאנ עצגאג א ײרעםיש יד טאה טאטש רעד ןיא .טניױועג

 .טרעהעגפיוא טשינ

 ׳72 ענעבילבעג יד ןום רענעמ עלא ןבאה םנגראמ וצ ףיוא

 .םירבק־ןסאמ ןיא ןעװעג־רבוק ײז ׳עטיוט יד ןעמונעגנעמאזוצ

 ןבאה רימ .ןענעקרעד וצ ךעלגעמ ןעװעג זיא עטיוט יד ןופ ליפ

 .ןעמענ יד טימ עטםיל א טכאמעג ךיוא

 וצ טרעהעגפיוא טשינ רימ ןבאה םירבק יד קידנבארג

 ליפ .לארשי רבק וצ ןײז הכוז שטאכ ןלעװ רימ יצ ׳ןטכארט

 םירבק יד ןבארגעג ןעמאזוצ זדנוא טימ ןבאה םאװ ׳יד ןופ

 .רעטרע עטנאקאבמוא ןיא טנײה ןגיל
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 (זיראפ)

 זדנוא וצ ןבאה 1942 ןופ טסוגיוא—ילױ םישדח יד ןיא ןיוש

 טקיש ןעמ זא ׳תועידי עשילרעטםיוא ענעדישראפ טכײרגרעד

 עיונעג .טנאק רענילבול ןיא טעטש ךס א ןופ סיורא

 ןטינשעגפא קידנעײז ,ןבאה טנעקעג טשינ רימ ןבאה תועידי

 ,טאטש רעד ץוחמ ןגעװאב ךיז קידנענעק טשינ ,טלעװ רעד ןופ

 שממ ןענעז ןשטנעמ יד — טםאפ ןײק קידנטלאהרעד טשינ

 ןכאנ ׳טםוגיוא ףום .ןאט וצ םאװ קידנרעלק ןעניז ןופ פארא

 ךאז יד זא ,יונעג טסוװעג ןיוש רימ ןבאה ,ץלעק ןופ שוריג

 .טעברא ןײק וצ טשינ ןעמ טקיש סאד זא ,טושפ טשינ זיא

 טקיש םאד זא ,ןובשח א ןבעגפא ןביוהעגנא ןיוש ךיז טאה ןעמ

 עטוג טאהעג ןבאה םאװ עכלעזא .טיוט ףיוא ןדײ ןעמ

 ךיז ןבאה רעפרעד יד ןיא םירעױפ עטנאקאב ,ןעגנואיצאב

 ,ןטלאהאבוצסױא ךיז טרא ןא טימ ןגראזאב וצ ןביוהעגנא

 טסײװ טציא .ןגעמראפ עצנאג םאד םעד ראפ קידנבעגקעװא

 יד .ןבעל ןבילבעג ןענעז ײז ןופ עטלײצעג זיולב זא ,ןעמ

 ײז םנגעמראפ יד ײז ײב ןעמענוצ ןכאנ ןבאה אפוג םירעיופ

 יד ןופ טנעה יד ןיא טרעפילעגסיוא רעדא״ טעדראמרעד ןײלא

 .ןשטײד

 לעפאב א ןעמוקעג זיא ,רעבמעטפעס ןט־30 םעד ,ךאװטימ

 ןפראד ,ירפ רעגײז א 6 ,קיטשרענאד ףיוא זא ,טארנדױ םוצ

 ןלעטשוצ ךיז ,18—30 רעטלע ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ עלא. ךיז

 ןרעװ טעװ ,ןלעטש טשינ ךיז טעװ סע רעװ .ץאלפ־קראמ ןפיוא

 עקיטפערק עגנױ יד ןעװעג זיא הנװכ רעײז .ןסאשרעד ךײלג

 ־סיוא טשער יד ןוא טעברא־ןפאלקש וצ ןקישוצקעװא תוחוכ

 ־סיורא ןבאה ײז .ןעשעג עקאט זיא יוזא .טיוט םוצ ןעלדיזוצ

 טימ טקישעגקעװא ךײלג ײז ןוא ןאמ 1200 ךרעב ןעמונעג

 ןקירבאפ ןיא טעברא. ףיוא אקםישזראקס ךאנ סאטיוא־טםאל

 ןעמוקעגמוא רעטעפש ןענעז ײז ןופ בור רעד .עיציגומא ןופ

 .רעגנוה ןופ

 זיא רעבאטקא ןט־6 םעד קיטםניד ,רעטעפש געט םקעז

 ןצנאג םעד ןופ גנולדיזםיוא ענײמעגלא יד ןעמוקעגראפ

 ןיא 5 .הרות תחמש ןופ םנגראמוצ ןעװעג זיא םאד .לטעטש

 ןופ ןעײרשעג עש׳היח טרעהעג םיצולפ ךיז ןבאה ירפ רעד

 ןביוהעגנא ךיז טאה׳ם .רעניאארקוא עצראװש ןוא אפאטםעג

 ןופ טגאי׳מ .סעבלאק ןוא םנקעטש ,טניה טימ געיעג דליװ א

 ־ראדנאשז טימ טלגנירעגמורא זיא לטעטש םאד .ןביטש יד

 לדלעװ םײב ץאלפ ןםיורג ןפיוא ןלעטש ךיז ןפראד עלא .עירעמ

 .ןגארט ןגיוא יד ןיהװו ןפיול ןשטנעמ .געװ רעװעלדיש ןפיוא

 ןרילראפ רענעמ ,טניה יד ךרוד ןסיבעצ ,טפאבעג ןרעװ רעדניק

 ןדײ לײט .רעדניק ערעײז ןרילראפ ןעיורפ ,ןעיורפ ערעײז

 ,םיתילט ןוא ןעלטיק יד ןאטעגנא ,םלוע־תיב ןפיוא ןפיול

 גרעבמעל בקעי

 וצ ןעמוק וצ שטאכ ידכ ׳ןרעװ וצ ןסאשרעד טראד ןטראװ

 טעמכ ןעלמאזראפ ןכאנ ,.מ.נ רעגײזא ײװצ םורא .לארשי רבק

 יד ןלעטש ׳תושפנ טנזיוט 11 ךרעב ,לטעטש עצנאג סאד

 ןלאז ײז ןדײ יד ןלעפאב ןוא ןשיוק עםיורג קעװא ןשטײד

 סאװ ,ןטנאילירב ןוא עטױלאװ ,דלאג עצנאג םאד ןבעגקעװא

 ןבעגוצפא ןפורעגפא ןײלא ךיז טאה סע רעװ ןטלעז .ןבאה ײז

 ײצילאפ עשידײ ןפאכ ןראדנאשז יד .ןכאז עטרעדאפעג יד

 טשינ טאה םאװ טנאיצילאפ רעד ,ןדײ יד ןרידיװער ןםײה ןוא

 טוג ןעמוקאב טאה ,לעפאב םעד טריפעגסיוא יונעג יוזא

 קיטכעדראפ ןעמוקעגסױא זיא םראדנאשז םעד ביוא .ןגאלשעצ

 ןםײהעג ץאלפ ןפיוא ןעמ טאה ,יורפ א יצ ןאמ א ׳ןאזרעפ א

 רעדײלק יד טרידיװער יונעג ןוא טעקאנ ןעוטסיוא ךיז םיא

 ײז ןבאה וצרעד .רעפרעק ןפיוא רעטרע עטסמיטניא יד ןוא

 ־סיורא ׳ךעלײרפ ןײז ,ןעגניז לאז םלוע רעד טגנאלראפ ךאנ

 .גאט ןצנאג א טקינײפעג ײז ןעמ טאה יוזא .טײקנדירפוצ ןמיװ

 ךאנ געװ ןפיוא ןגאי ןביוהעגנא ןשטײד יד ןבאה טבאנראפ

 ׳ןפיול וצ חוכ ןײק טאהעג טשינ ןיוש טאה םע רעװי .ןישטנעכ

 רעצנאג רעד .ןסאשרעד ךײלג ןעמ טאה ,סעקילאק ןוא עכאװש

 יד ןעמ טאה ןישטנעכ ןיא .טולב ןופ טיור ןעװעג זיא געװ

 ןאגאװ אזא ןיא .תומהב ןופ םענאגאװ ןיא טנדאלראפ ןשטנעמ

 ־עגנײרא ןעמ טאה ,ןאמ 60—50 זיבי ןײרא ןעק לאמראנ וװ

 ־ראפסנארטפא טײהרענעםאלשראפ ןוא ןאמ 130—120 וצ טקאפ

 .סנוױוא־זאג יד ןיא עקנילבערט ךאנ טריט

 רעצלעיק א ןופ טרעהעג באה ךיא סאװ תודע־תיבג א טיול

 ןופ ןפיולטנא וצ ןעגנולעג זיא׳ס ןעמעװ ,דנאמאיד ןמחנ ׳דײ

 ׳ןדײ רעקינלעימכ ןיהא ןעגנערב ןעזעג רע טאה — ,טראד

 ןיהא ןראװעג טכארבעג ןיוש ןענעז ײז ןופ טנעצארפ 80

 .טײהרעטױט

 וצ ךיז ןעגנולעג ןטונימ עטצעל יד זיא עילימאפ רעזנוא

 ׳שטאקירפ יורפ ,ןטסירק רעטנאקאב א טימ ןקידנעטשראפ

 ,גאט םעד ףיוא רעלעק ריא ןיא ןטלאהאבםיוא זנוא לאז יז

 טנכערעג טאה ןעמ .גנולדיזסיוא יד ןעמוקראפ טעװ םע ןעװ

 יװ .ןבײלב רשפא ןעמ טעװ ,ךרודא טעװ ןראצ רעד ןעװ זא

 ןזאלראפ טזומעג רעבא רימ ןבאה ,טכאנ ןראװעג זיא׳ס ראנ

 רעטסוװאב רעד ׳זיוה ןופ רעמיטנגײא רעד לײװ ׳רעלעק םעד

 ׳טסוװרעד קילעפוצ ךיז טאה ׳יקםיאמאז ןאמאר טימעסיטנא

 ןבאה ׳הרירב ןײק קידנבאה טשינ •טראד ךיז ןעגיפעג רימ זא



 754 עיצקא וצ עיצקא ןופ — גרעב&על בקעי 753

 רעבא זיא עגארפ יד •שינעטלעהאב םאד ןזאלראפ טזומעג רימ

 ךײלג רימ ןרעװ ׳זדנוא ןעמ טפערט רעמאט י ןיהװו :ןעװעג

 םאװ ׳דײ רעד זא ׳ןעװעג זיא לעפאב רעד לײװ ׳ןסאשרעד

 דײלג טרעװ ׳גנולדיזםיוא רעד וצ ןלעטשוצ טשינ דיז טעװ

 ןשטײד יד סאװ ׳ןאמ 72 יד רעסיוא ׳דײ ןייא ןײק .ןםאשרעד

 ןעמעננעמאזוצ ןוא םיתמ יד ןעמיורוצפיוא טזאלעגרעביא ןבאה

 ןטלאװ .טאטש ןיא ןעװעג טשינ זיא ׳סטוג ןוא באה סאד

 ןטלאװ ׳ןעגנוגױװ יד ןיא ךיז ײב ןזעװעג ןדײ 72 יד

 טאה ׳ןפלעה םעפע טימ טנעקעג זדנוא רשפא ײז

 טאהעג ײז טאה ןעמ זא ׳ןזיװעגסױרא רעבא ךיז

 ןופ ךאװ א רעטנוא טארטסיגאמ ןופ זיוה ןיא טרירטנעצנאק

 טאהעג טשינ הרירב רעדנא ןײק ןבאה רימ .עירעמראדנאשז

 ןבאה רימ .ןגארט ןלעװ ןגיוא יד ןיהװו ןפיולטנא וצ יװ

 ׳ןדײ ןעװעג דאנ ןענעז טראד .װאקאר ןײק ןײג וצ ןסאלשאב

 .טלדיזעגםיוא טאהעג טשינ ךאנ ײז גאה ןעמ םאװ

 יד טזאלראפ ןגעװרעטניה ךרוד רימ ןבאה טכאנײב טעפש

 ןפיוא ףראד עטשרע םאד ׳עינאבול ןײק געװ ןפיוא טאטש

 .ןטלאהראפ רעיופ א זנוא טאה טראד .װאקאר ןײק געװ

 טזאלעג טשינ זדנוא ןוא םירעיופ ערעדנא ךאנ ףליהוצ ןפורעג

 ןוא טעבעג רעזדנוא ןפלאהעג טשינ טאה סע .רעטײװ ןײג

 ײז סאװ ׳דײ םענײא ןדעי ראפ זא ׳טםוװעג ןבאה ײז .ןײװעג

 רעטיל ןבלאה א וצ ײז ןעמוקאב ׳ןשטײד יד ןלעטשוצ ןלעװ

 ןעצ רשפא זדנוא ןבאה ׳ירפ ךאװטימ ׳םנגראמוצ .ןפנארב

 ןיא טאטש ןיא טריפעגגײרא ״דובכ״ םיורג טימ סענאגילוכ

 סאװ ׳ןעװעג זיא םנ רעד .ןשטײד יד וצ ןבעגעגרעביא זדנוא

 ײװצ ןענופעג ךיז ןבאה עירעמראדנאשז רעד וצ געװ ןפיוא

 רעד) גרעבזארטש השמ ןוא רעװש ןתנ ׳ןטנאיצילאפ עשידײ

 ןוא לקינײא ןא (ךײרנערע) םרעװעשטניפ לדוד זיא רעטשרע

 עדײב .לקינײא ןא סיקםװעינשאװק לבײל זיא רעטײװצ רעד

 יד ןבאה ׳זנוא ןריפ םירעיופ יד יװ קידנקרעמאב .(טשינ ןבעל

 ןעמאנ ןיא ןעמוק ײז זא טגאזעג ײז ןוא ןטלאהראפ זנוא

 ןפערט ןלעװ ײז סאװ ׳ןדײ עלא ןטלאהראפ וצ ןשטײד ןופ

 ײז ןעמ טעװ ןפנארב םעד ׳ןײגמײהא ןיוש ןענעק ײז זא ןוא

 זדנוא טאטשנא ׳ײצילאפ יד .ןפלאהעג טאה סאד .ןקישמײהא

 רעד ןיא טעטפאהראפ זדנוא ןבאה ׳ןשטײד יד ןבעגוצרעביא

 ׳עיציזאפסיד רעײז וצ טאהעג ןבאה ײז סאװ ׳הםיפת רעשידײ

 סעפע ןבעגנײא ךיז טעװ רשפא ׳ןטראוװצפא ןײמ םעד טימ

 טײצ רעד ךרוד .טיוט ןופ ןעװעטארוצפא זדנוא ידכ ןעוט וצ

 ־יוזא יד ׳ןקאילאפ יד ןופ ףליה רעד טימ ןשטייד יד ןבאה

 ץראװש קעשאי ׳עשטפעשט קענאי טימ ״שזארטס״ ענעפורעג

 יצ ןביטש עשידײ עלא ןיא סעיזיװער טריפעגכרודא שארב

 טײהנעגעלעג רעד ייב ןוא ׳טקעטשראפ רעצימע טשינ זיא׳ס

 .ןבילבראפ זיא סאװ ׳סטוג ןוא באה סאד ןריבאר זענעק וצ

 ןיא ןבילבעג ןענעז ןדײ ליפ זא ׳ןזיװעגםױרא ךיז טאה םע

 םאװ ןײז לאז ׳בוטש ןופ םיורא טלאװעג טשינ ׳םײה רעד

 ןופ ״עזאק״ יד ןיוש זיא רעגײז א 12 םורא .ןײז טעװ סע

 טריפעגסיוא טשינ ןבאה סאװ ׳ןדײ טימ לופ ןעװעג טארטסיגאמ

 רעשידײ רעד ןופ טנאדנעמאק רעד ןעװ .לעפאב ןשטײד םעד

 רעד ןופ ןאמטפיוה םעד ײז ןגעװ ןדלעמ ןעמוקעג זיא ײצילאפ

 ײז לאז ןעמ זא טגאזעג לכײמש א טימ רע טאה טאטש

 טנאקאב קיטײצכײלג ןוא ןבײרשראפ ײז ראנ ׳ןאט טשינראג

 ןעמוק ןוא ןדלעמ ןײלא ךיז ןלעװ םאװ ןדײ עלא יד זא ׳ןכאמ

 ןעװעג זיא הנװכ יד .ןרעװ ןאטעג טשינראג טעװ טאטש ןיא

 יעדא טקעטשראפ טאהעג ךיז ןבאה סאװ ׳עלא יד ןראנוצנײרא

 געט טכא ןיפ ךשמ ןיא .םירעיופ ײב טרא ןא טפאשראפ ךיז

 יד וצ .ןדײ 600 ךרעב קינלעימכ ןיא טלמאזעגפיונוצ ךיז ןבאה

 ןופ ץאלפ־קראמ ןפיוא ןעמונעגפיונוצ ײז ןעמ טאה ןכאװ ריפ

 ־קעװא ןוא ״סעדאװדאפ״ ףיוא טצעזעגפיורא ײז ׳לטעטש

 םעד ׳קיטשרענאד ןעװעג זיא סאד .ץינפאטם ןײק טריפעג

 ןעמוקעגראפ זיא ׳קיטײרפ ׳םנגראמוצ .1942 ׳רעבמעװאנ ןט־5

 .רעקינלעימכ יד טימ ןעמאזוצ רעצינפאטם יד ןופ שוריג רעד

 וצ קינלעימכ ךאנ ןעמוקעג זיא שוריג ןט־1 ןכאנ געט ײװצ

 ׳רעטעברא עשידײ 20 ךרעב טימ אטיוא־טםאל א ןראס

 ךיז ןבאה סאװ ׳ןקאראב ערעל ןעמענראפ וצ ׳ןדײ רעצלעיק

 ייז זא ׳טםוװרעד ךיז רימ ןבאה ײז ןופ .טאטש ןיא ןענופעג

 קירבאפ־עיצינומא רעשיליופ רענעזעװעג רעד ןיא ןטעברא

 ןכאנ ןבאה ןשטײד יד סאװ ׳ץלעיק ןיא ״טאנארג״

 ןטראד רעטײװ ידכב ׳ןעמונעגרעביא דנאל סאד ןריפוקא

 ןעיעז ײז .״גאסאה״ ןעמאנ ןרעטנוא ׳עיצינומא ןטעבראוצסײא

 .ה.ד ,״ץוש־קרעװ״ ײצילאפ ןימ םעײנ א ןופ טכאװאב ןעװעג

 רעביא טכיזפיוא יד טאהעג טאה םאװ ׳ײצילאפ עלעיצעפס

 ׳דוםב ןבעגעגרעביא ךױא זדנוא ןבאה ײז .ןרעגאל־סטעברא

 ןטײרגוצוצ ידכ זיא ׳ךיז טימ ןעמענ ײז םאװ ׳ןקאראב יד זא

 ײב ןטעברא וצ טריראשאק ןרעװ סאװ ,ןדײ ראפ ןעגנוניוװ

 ךיז טעװ זדנוא ןופ רעצימע ביוא .קירבאפ רעד ןיא ײז

 ןטעב ןוא ןדער ײז ןלעװ ׳ײז טימ ןראפ וצ ןדלעמ קיליװײרפ

 ךײלג ךיז ןבאה םע ,ןעמענוצטימ זדנוא םרעעזפיוא ערעײז

 ןבלעז םעד ןיא .םכותב ךיא ןוא ׳רענעמ עכעלטע ןדלאמעג

 רימ ןוא ץלעיק ךאנ ןראפעג ײז טימ ךײלג רימ ןענעז גאט

 ןט־6 ןזיב טעברא־ןפאלקש רעד ײב ןבילבראפ ןיוש ןענעז

 ךיז ןרעטנענרעד ןכאנ ׳זדנוא ןבאה ײז ןעװ ,1944 טסוגיוא

 טריטראפסנארטרעביא ׳לםײװ רעד ײב טנארפ ןשיטעיװאס ןופ

 זדנוא רעטײװ ןטראד ןוא װאכאטסנעשט ךאנ ןענישאמ יד טימ

 ןבאה ןםור יד ןעװ .1945 ראונאי ןט־15 םעד זיב טקינײפעג

 טימ זדנוא ײז ןבאה ׳טאטש ןיא ןעמוקוצנא ןביוהעגנא ןיוש

 ענעםאלשעג ןיא טנדאלראפ ,ןאב רעד וצ טפעלשעג חוכ

 ןטראד ןופ .דלאװנעכוב ךאנ טריפעגסיורא זדנוא ןוא ןענאגאװ

 ■טעברא רעד וצ ןרעגאל ענעדישראפ ןיא טקישעצ ןעמ טאה

 ךיז טאה ײמרא רענאקירעמא יד ןעװ ,1945 לירפא בײהנא

 ־סיורא זדנוא ײז ןבאה ׳ןרעגאל ערעזדנוא וצ טרעטנענרעד

 ןופ קחרמ א גאט ןדעי םופוצ ןגאי ןביוהעגנא ןוא ןבירטעג

 יװ טעמכ ןעמוקעגנא ןעגעז רימ זיב ׳רעטעמאליק 40—30

 ׳יאמ ןט־8 םעד רימ ןענעז טראד .טאטשנעזערעט ןייק טיוט

 .ןראװעג טײרפאב ׳עיצאלוטיפאק רעשטײד רעד ןופ גאט ןיא



 רעקנוב וצ רעקנוב װפ / טסילדלאג קחצי
 (אסנאראט)

 טאה ןעמ ןעװ ,1942 ,רעבמעטפעס ןט־3 םעד ,תבש

 ־לעימכ ןבאה ,ךעלטעטש עקימורא יד ןופ ןדיי יד טגנערבעג

 סע .טנעאנ זיא גנולדיזםיוא יד זא ,טסוװעג ןיוש ןדײ רעקינ

 .ןיױועג ןוא ײרשעג ,למוט א טכאמעג טאטש ןיא ךיז טאה

 ךיז ןענעז רעפרעד עקימורא יד ןופ םירעיופ יד ךיוא

 טאה סע סאװ ,ץלא םנשארג ראפ ןפיוקוצפא ידכ ,ןפאלעגנא

 ׳סטוג ןוא באה רעײז טפיוקראפ ןבאה ןדײ .טזאלעג ראנ ךיז

 .שאט ןיא טלעג לסיב א ןבאה וצ ידכ

 ,גנולדיזסיוא רעד טימ ןײג וצ טײרג ןעװעג ןענעז ליט

 זיא לײט א .טאהעג טשינ ײז ןבאה הרירב רעדנא ןײק ליױו

 ׳װעקאר ךאנ ׳ליפשײב םוצ יװ ,ךעלטעטש ערעדנא ןיא ןפאלעג

 דלאװ ןיא ןפאלעג זיא לײט א .װ״זאא ץינפאטס ,װעשאטס

 רעדא טאטש ןיא ןטםירק ײב ןטלאהאב ךיז ןבאה לײט א .ןײרא

 .רעפרעד יד ןיא

 יד טזאלראפ רימ ךיוא ןבאה תבש ןקירעיורט םענעי ןיא

 ןטײװצ ןײק .ןײרא דלאװ ןיא רימ ןענעז ןעגנאגעג .טאטש

 ןיא עגאל יד .טאהעג טשינ טלאמעד ךאנ רימ ןבאה ץאלפ

 ןענעז ןקאילאפ יד .רעגרע ןראװעג גאט ןדעי טימ זיא דלאװ

 .ײז ןופ טריבארעגוצ ץלא ןוא ןדײ יד ןלאפאב

 ךיז רימ ןבאה ,1942 ,רעבמעטפעס ןט־6 םעד ,קיטסניד

 ןבילבראפ ןענעז םע זא ןוא גנולדיזסיוא רעד ןגעװ טסוװרעד

 ־רעביא ןבאה ןשטײד יד עכלעװ ׳ןדײ 72 ראנ טאטש ןיא

 עשידײ 28 ךיוא ןוא ,טאטש יד ןעמיורוצפיוא ידכ ,טזאלעג

 .ןטנאיצילימ

 רעטעמאליק ײװצ זא ,טסוװרעד ךיז רימ ןבאה סנגראמוצ

 ןכעלױרג א ףיוא ןקאילאפ ןבאה עצירז ןיא קינלעימכ ןופ

 ןוא קעראט םעילימאפ עשידײ ײװצ יד טעדראמרעד ןפוא

 גונעג טשינ זיא׳ס זא ,ןעזעגנײא ןבאה רימ .שטיװעקיציאװ

 .ןשטײד יד ראפ ראנ ךיז ןטיה וצ

 א ןענופעג רימ ןבאה ,דלאװ ןיא געט עקינײא ךאנ קידנעײז

 ןעמונעגנײרא זײרפ ןטוג א ראפ זדנוא טאה רעכלעװ ,קאילאפ

 ךאנרעד .געט ראפ א ןטלאהאבסיוא טראד ןוא זיוה ןײז ןיא

 ־קירוצ ןאד ךיז ןבאה םע .טאטש ןיא קעװא קירוצ רימ ןענעז

 עטשרע יד ןטימעגםיוא ןבאה עכלעװ ,ןדײ ךאנ טרעקעג

 •גנולדיזסיוא

 ןעמוקעגראפ זיא גנולדיזסיוא רעטשרע רעד ךאנ ןכאװ ריס

 .ןדײמוצסיוא גנולדיזםיוא יד ןעגנולעג זיא זדנוא .עטיױוצ יד

 טזאלראפ לאמ ןטיױוצ םוצ רימ ןבאה טכאנ רעבלעז רעד ןיא

 ? ןעװעג ןענעז רימ טימ .ןײרא דלאװ ןיא ןפאלעג ןוא טאטש יד

 לשרעה ןאמ ריא ,טסילדלאג-ןאמראלק לחר רעטםעװש ןײמ

 ןעניזוק ײװצ ןוא טסילדלאג לשרעה רעדורב ןײמ ,ןאמראלק

 .טסילדלאג עשטיא ךיוא ןוא ,םהרבא ןוא סחניפ

 טלעג רעזדנוא ךיז טאה ןטלאהאב ןײז םישדח ראפ א ךאנ

 עבלעװ ,םירעיופ ײב תורוחס טאהעג ןבאה רימ .טקידנעעג

 ןענעז רימ ןעװ רעבא .עכעלטנרא םלא טנעקעג ןבאה רימ

 ןבאה ײז זא ,טגאזעג ײז ןבאה ,ןעמענפא םעפע ןעמוקעג

 ןבאה ענלצנײא .טעבנגעגוצ ץלא ײז טאה ןעמ זא ןוא טשינראג

 ןיא ןטלאהעג ןבאה ײז ךיוא רעבא ,ןבעגעגפא סעפע אי זדנוא

 ־ײמ ןלעװ ןגראמ־טנײה זא ,רעכיז קידנעײז ,ןפעלשפא ןײא

 יוזא ןוא ןײרא טנעה יד ןיא ןשטײד יד וצ ןלאפנײרא יװײס

 טאהעג אי זדנוא טאה יוג ץיא .ײז ײב ןבײלב ץלא טעװ םורא

 יױוצ ןענעז ,םיא ןופ קידנעײגסיורא רעבא ,ןבעגעגפא סעפע

 ץלא ןוא ןלאפאב זדנוא טנעה יד ןיא סעםאק טימ םיצקש

 •ןעמונעגקירוצ

 ןופ טאה ׳ןטלאהאב ןעװעג ןענעז רימ ןעמעװ ײב ,יוג רעד

 ךיז ןלעטשנײא ןײז ראפ ,טאה רע ,ןסיװ טלאװעג טשינראג

 .טלאצאב טוג טוג טלאװעג ,ןבעל סאד

 ףראד םאד טאה ,םישדח ריפ א טרא םעד ףיוא קידנעײז

 עקאט ןענעז ,טכאנײב ,לאמ ןײא .זדנוא ןגעװי טםוװרעד ךיז

 ןענעז רימ .ןדײ ןכוז יוג א ךאנ טימ סיטלאם רעד ןעמוקעגנא

 טשינ זדנוא ןבאה ײז ןוא שינעטלעהאב דעזדנוא ןיא ןעװעג

 טזומעג רעבא רימ ןבאה טכאנ רעבלעז רעד ןיא .ןענופעג

 רעטסעװש ןײמ .רעטניװ ןעװעג זיא םע .טרא סאד ןזאלראפ

 סאד רימ ןבאה ןסעגעג .ןדנעטשמוא ערעדנא ןיא ןעװעג זיא

 םעד ןופ טאהעג ךאנ ןבאה רימ םאװ ,טיורב עטלמישראפ

 סאװ ׳םפיג ןופ סעינלאפאק יד ןיא רימ ןענעז ןפאלשעג ,יוג

 ןבאה געט ראפ א ךאנ .ןענופעג טנגעג רעד ןיא ךיז ןבאה

 ,ןעמונעגנײרא. זדנוא טאה רעכלעװ ,רעיופ א ןענופעג רימ

 ןײז טנעקעג טשינ גנאל רעבא רימ ןבאה ץאלפ םעד ףיוא

 דעטםעװש ןײמ •ץאלפ ןטײװצ א טכוזעגםיוא ןבאה רימ ןוא

 רעטעפש םישדח ראפ א ןיא רעבא ,דניק א ןריובעג טראד טאה

 .ןעמוקעגמוא ןאמ ריא טימ ןעמאזוצ יז זיא

 ־עגמוא ןפוא ןשיגארט א ףיוא ןענעז זדנוא ןופ טײװ טשינ

 רעטכאט ןוא אקצינשיװ לטיא ןוא לעגיפש עילימאפ יד ןעמוק

 ײז ןבאה עכלעװ ׳ןשטײד יד ךרוד ,(ןירעצעלסײװ יד לטיא)

 .ןטלאהאב ןענופעג לאפוצ א ךרוד

 .טרעגרעראפ רעײז עגאל רעזדנוא ךיז טאה 1943 יאמ ןיא

 .ז.ס.נ ענעפורעג יוזא יד ,ײטראפ־טנורגרעטנוא עשיליופ יד

 אימרא״) .ק.א יד ןוא — (״עניארבז יליש עװאדאראנ״)

 .טגנערבעגמוא ײז ןוא ןדײ טכוזעג לעיציפא ןבאה ׳(״אװאיארק
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 90 ןבאה טנגעג רעקינלעימב ןיא ןעייטראפ עקיזאד יד

 .טכארבעגמוא ןדיי ענעטלאהאב יד ןופ טנעצארפ

 ךיוא םרעדרעמ עשיליופ יד ךרוד ןענעז טסוגיוא ןט־29 םעד

 .ןראװעג טכארבעגמוא רעגאװש ןוא רעטםעװש ןײמ

 ןפאלטנא טסילדלאג לאקזחי זיא רעירפ םישדח ראפ א טימ

 סע .זדנוא וצ ןעמוקעג זיא ןוא רעגאל רעקםישזראקס ןופ

 ׳קינלעימכ ןיא ןדײ ןעצ ןעװעג ךאנ טײצ רענעי וצ ןענעז

 ןײק קירוצ קידנעמוק .ןשטײד יד ײב טעבראעג ןבאה עכלעװ

 רימ .ןדײ יד טא ײב ןטלאהאבםיוא ךיז רע טאה קינלעימכ

 ןוא ןדײ יד טימ טקאטנאק ןיא ןעװעג טײצ רענעי וצ ןענעז

 ןבאה טרא םעד ףיוא .ןעמוקעג זדנוא וצ רע זיא םורא יוזא

 ןענופעגםיוא רימ ןבאה רעבירעד .ןײז עלא טנאקעג טשינ רימ

 .ןפורג ײװצ ףיוא טלײטעצ ךיז ןבאה רימ ןוא טרא טיױוצ א

 ןענעז רימ .ץאלפ םעד ןופ קעװא ןענעז סחניפ ןוא לאקזחי

 .טקאטנאק ןקידנעטש ןיא ןעװעג רעבא

 ןיא קעװא רעדורב ןײמ זיא טכאנײב טסוגיוא ןט־29 םעד

 ןוא םירעיופ יד ײב הרוחם םעפע ןעמענוצפא ידכב ׳ףראד

 ׳יטלאהאב וצ ךיז רעטיױו ץאלפ םעײנ א ןענופעג קיטײצכײלג

 ךעלרעפעג ןעודעג זיא ןענופעג ךיז ןבאה ײז וװ ׳טראד לײװ

 .ןביילב וצ

 טרעדנוזעגפא ןעװעג זיא ןעװעג ןענעז רימ וװ זיוה סאד

 ׳רעטסעװש ןײמ .רעדלעװ ןשיװצ ,רעזײה ערעדנא ןופ

 ןײמ ףיוא טראװעג ןוא זיוה ןיא ןעװעג ןענעז ךיא ןוא רעגאװש

 ךיז טאה סע ,ליטש ןעװעג זיא םורא .ןעמוקקירוצ םרעדורב

 יד ןופ טניה ןופ ײרעליב א ןגארטרעד טײצ וצ טײצ ןופ ראנ

 .רעזײה עטרעטײװרעד

 קראטש א ןביוהעגנא גנילצולפ ךיז טאה טכאג רעבלאה ךאנ

 זענעז רימ •רעצימע טייג םע זא ,ןמיס א ,טניה יד ןופ יירעליב

 ־קראטש טימ .רעדורב רעזדנוא זיא סאד זא ,ןעװעג רעבייז

 .רעטצנעפ םוצ ןפאלאגוצ רימ ןענעז רעצרעה עקידעפאלק

 ךיז ןרעטגענרעד םע יװ ,ןעזרעד רעבא רימ ןבאה לאמאטימ

 רעזדנוא .גנוטכיר רעזדנוא ןיא טירט עלענש טימ ןטלאטשעג

 .זיוה םוצ רעדרעמ יד טזאלרעד טשינ ןוא ןליבעג טאה טנוה

 ׳רעטײל ןפיוא ףיורא ךײלג ןענעז רעגאװש ןוא רעטסעװש ןײמ

 ־פיוא ןראװעג זיא ריט יד .םעדיוב םוצ טריפעג טאה םאװ

 יד ףיוא ןענאטשעג ןיב ךיא ןעװ ,סיוטש ןײא טימ ןסירעג

 ןראטקעלפער ןופ טכיל יד .רעטײל ןופ ךעלפערט עטשרע

 ןיא ןרעװלאװער ןוא ןסקיב יד טימ .טדנעלבראפ ךימ טאה

 רעטײל ןופ טפעלשעגפארא םרעדרעמ יד ךימ ןבאה טגעה יד

 באה ךיא .ןענעז זדנוא ןופ טשער יד װו טגערפעג ןוא

 טכוזעגמורא ןבאה ײז .רימ טימ אד רעװ זיא׳ם זא ,טנקײלעג

 טרעדאפעג ןוא ןכאז ערעזדנוא עלא ןעמונעגנעמאזוצ ,זיוה םאד

 ־סיורא ןבאה ײז .ורוצ ןזאל ךימ ײז ןלעװ דלאג ןוא טלעג

 ןוא ןטעב יד ןופ ןיטסירק יד ןוא רעדניק יד טפעלשעג

 וצ ןדײ ןעמונעגנײרא טאה יז יאמלה ריא ףיוא ןגירשעג

 •םעד טימ זיא יז ןירעגריב עשיליופ אראפ סאװ ןוא ןטלאהאב

 שוט יז ןוא ןליופ ןופ גנואײרפאב רעד ראפ ןפמעק ייז

 .ןדײ ןטלאהאבסיוא

 ןפיול וצ רעדרעמ יד ןופ רענײא טמוק טנעמאמ םעד ןיא

 ןעװעג זיא םאוו ,יורפ יד זיא רעװ סעכ טימ ךיז טגערפ ןוא

 ןאמ רעד ץוא זפיולטנא וצ זעגנולעג זיא םאװ ,רימ טימ אד

 •ןענעגרהרעד וצ ןעגנולעג ײז זיא םאװ

 ,רימ טימ ןעװעג רעװ זיא םע זא ,טנקײלעג רעדיװ באה ךיא

 טימ ןעמונראפ ןעװעג ןענעז ײז יװ יוזא זא ,רעכיז קידנעײז

 ןיא ןײרא ןעגנולעג רעגאװש ןוא רעטםעװש ןײמ זיא ,רימ

 ךאנ .לאטש ןיא טאהעג ןבאה רימ םאװ ׳שינעטלעהאב רעד

 ןבאה יױ זא ,תמא טשינ זיא םע זא ,ןעװעג ךיא ןיב רערעכיז

 .םאש ןײק טרעהעג טשינ באה ךיא לײװ ,טעגרהעג ןעמעװ

 ןופ טשינ ןוא רימ ןופ ןםערפסיוא טשינראג קידנענעק טשיג

 ןופ טריפעגסיורא ךימ םעכ םיורג טימ ײז ןבאה ,עיוג רעד

 ןופ רענײא .טנאװ רעד וצ ןעײרדםיוא ךימ ןםײהעג ןוא בוטש

 טריטעפער ןוא טירט ראפ א ןטערטעגקירוצ זיא רעדרעמ יד

 א ןבעגעג ןוא בוטש רעד ןופ סיורא זיא רעצימע .םקיב יד

 ךימ לאז ןעמ ראנ ,ןםיש ךימ ןעמ לאז אד טשינ זא לעפאב

 ןצומשאב טשינ ףראד ןעמ לײװ ,ןײרא דלעפ ןיא ןריפסיורא

 .טולב שידײ טימ זיוה סקאילאפ ןטכעלש א וליפא

 ןריבורפ ןגעװ טנעמאמ םעד ןיא טכארטעג טשינ באה ךיא

 זעוועג דאד סע זיא ךעלקריװ .ןפיולטנא טימ זעװעטאר ךיז

 טעדנוװראפ ןסײהעג טאה ןפיולטנא — ךאנ ןוא .ךעלגעממוא

 ׳ןסאשעגכאנ ןטלאװ סרעדרעמ יד םאװ ,ןליוק יד ןופ ןרעװ

 רעגרע ןעװעג טלאװ טײצ רענעי וצ ןרעװ טעדנוװראפ ןוא

 .טיוט רעד יװ

 ןעגעז עכלעװ ,םרעדרעמ עשיליופ ריפ ךימ ןריפ טא ןוא

 עשידרערעטנוא עשיליופ יד ןופ לעפאב א ןליפסיוא ןעמוקעג

 עקיטכיל א ןעװעג זיא טכאנ יד .ײטראפ־.ק.א ןוא .ז.ס.נ

 ךיא ןיב ןאטעגנא .ןײש־הנבל רעלופ א טימ טכאנ־רעמוז

 זיא דיו׳ד רעד .ןזיוה עלעה ראפ א ןוא דמעה א. ןיא ןעװעג

 לריט םוצ קידנעמוקוצ .ןאקראפ א טימ טמיוצעגמורא ןעװעג

 סאד קידנקאהראפ ,ןפיול וצ ןביוהעגנא ךיא באה ןאקראפ ןופ

 טציא זיא םרעדרעמ יד ןוא רימ ןשיװצ .ךיז רעטניה לריט

 ׳ןלאפעג ךיא ןיב ןפיול טירט ראפ א ךאנ .םיוצ א ןענאטשעג

 זוא ׳ןפאלעג רעטײװ ןוא טפאכעגפיוא קירוצ ךיז באה ךיא

 םעד ןיא ,אד .ןיבול ןופ דלעפ א ןיא לאמ סאד ׳ןלאפעג רעדיװ

 ןײק ןבעגעג טשיג ךיז ןוא ןגיל ןבילבעג ךיא ןיב זארג ןכיוה

 דלאב ןוא טירט טרעהרעד ךיז ןבאה עלײװ רעצרוק א ךאנ .ריר

 •ןיבול םעד ןיא ןכוז ךימ ןלאז ײז זא ׳םענײא ןופ לעפאב א

 ךיא באה ץראה קידעפאלק א טימ ׳ןגיוא עטכאמראפ טימ

 .טרעטנענרעד ךיז ןבאה םאװ ,טירט יד טלײצעג

 טשינ סיש״ זטרעהרעד ךיא באה טנראפ ןופ ײרשעג א

 יװ טליפרעד ךיא באה טנעמאמ ןבלעז םעד ןיא .״רימ ןיא

 טאה םאש א ןוא טנאה ןײמ ףיוא ןטערטעגפיוא טאה רענײא

 .טפול יד ןטינשעגכרוד

 ײז זא ,ןפורעגנא ײברעד ךיז טאה ײז ןופ רעגײא

 טשינ טנײה ךימ ןבאה ײז ביוא ׳ןגראז טשינ ךיז ןפראד

 .ןגראמ ןעוט סע ערעדנא רעדא ׳ײז ןלעװ ,ןםאשעג

 ןעמונעגוצ ןוא זיוה ןיא ןיירא קירוצ ןעגעז סרעדרעמ יד
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 ןעגנאגעג .קעװא ןוא זדנוא וצ טגנאלאב ןבאה םאוד ׳ןכאז עלא

 טאה רעדורב ןײמ ןענאװ ןופ ,גנוטכיר רעד ןיא ײז ןענעז

 לאז רעדורב ןײמ זא ,טרעטיצעג באה ךיא .ןעמוקנא טלאזעג

 .טנעה יד ןיא ךײלג ןײרא טשינ ײז

 .טריסאפ טשינראג טלאװ םע יװ ,ליטש ןראװעג זיא םורא

 ריא ןבאה סדעדרעמ יד .ןכוז ךימ ןעמוקעגםיורא זיא עיוג יד

 םיא לאז יז ,ןראװעג טעגרהרעד זיא רעגײא זא ,טגאזעג

 .גײװש א ןכאמ ןוא ןעמיורפיוא

 יז םעראװ ,ךיא ןיב םאד זא ,רעכיז ןעװעג זיא עיוג יד

 ־םיורא ךימ טאה ןעמ יװ םעד ךאנ ,םאש א טרעהעג טאה

 טשינ באה ךיא רעבא ,ןפורעג ךימ טאה יז .ףיוה ןופ טריפעג

 ןופ רעװ ךאנ זיא רעמאט ,טאהעג ארומ באה ךיא .טרעפטנעעג

 .ןעמוקקירוצ ןײמ ףיוא טראװי ןוא ןבילבעג םרעדרעמ יד

 ׳דעכיז קידנעײז ,עיוג יד .בוטש ןיא ןײרא ךיא ןיב סגאטראפ

 זא ,ןביולג טנעקעג טשינ ךיז טאה ,ןסאשרעד ןיב ךיא זא

 ךײלג .טעדנוװראפ טשינ וליפא ןוא רעצנאג א ,ךיא ןיב סאד

 רעד וצ טריפעג טאה סאװ ,םעדיוב םעד ףיוא ףיורא ךיא ןיב

 ןענעז ײז .רעגאװש ןוא רעטסעװש ןײמ ןעעז ,שינעטלעהאב

 .ןעװעג טשינ טראד רעבא

 םעדיוב ןופ לריט םאד זא ,ןעזעג ךיא באה ךיז קידנקוקמורא

 ןעגנורפשעגפארא ןענעז ײז זא ,ןסײהעג טאה םאד .ןפא זיא

 םרעדרעמ יד ןבאה םורא יוזא .ןפאלטנא ןוא םעדיוב ןופ

 •ןעװעג אד זיא יורפ א זא ,טםוװעג

 ןביוהעגנא ןבאה םירעיופ יד ןוא קיטכיל ןראװעג זיא׳ם ןעװ

 ועמוקעגנײרא עיוג יד זיא ,רעדלעפ יד ףיוא ןעמוקוצםיורא

 ׳דלעפ ןיא רעטיוט א טגיל רעגאווש ןײמ זא ,טגאזעג רימ ןוא

 ןבאה רעבירעד .זדלאה םעד טענגאב א טימ ןכאטשעגכרוד

 .טרעהעג טשינ םאש ןײק רימ

 םירעיופ יד ןיוש ןבאה םורא ׳גאט ןעװעג ןיוש זיא םע

 לשרעה רעגאװש ןײמ זיא זיוה ןופ טײװ טשינ ןוא טעבראעג

 ׳טײצ יד ןבעלוצרעביא גנונעפאה ןוא גנארד טימ ןאמראלק

 ־סיוא םישדח ןעצ ךאנ ׳ןקאילאפ יד ךרוד ןברק א ןלאפעג

 ןעגנולעג זיא רעטסעװש ןײמ .ןשטײד יד ראפ ךיז ןטלאהאב

 ,ןעעז ןוא זײה ןיא ןעמוקנײרא רעבא קידנלעװ .ןפיולטנא וצ

 סאװ ,םירעיופ יד יז ןבאה ׳עלא טימ טריסאפ טאה סע םאװ

 טלעטשעגוצ ןוא טפאבעג ׳רעדלעפ יד ףיוא טעבראעג ןבאה

 עקיצנײא רעזדנוא זיא 1943 ילױ ןט־30 םעד .ןשטײד יד וצ

 ׳טסילדלאג םײה רעד ןופ ׳ןאמראלק לחר ׳רעטסעװש

 .ליוק רעשטײד א. ןופ ןעמוקעגמוא

 טפאכעג ןבאה םירעיופ יד זא ,טםוװרעד ךיז באה ךיא יװ

 םאד טזאלראפ גאט ןטימ ןיא ךײלג ךיא באה רעטסעװש ןײמ

 ןײרא ןיב ךיא .טארדאב ןעװעג ךאד זיא אד ןײז ןײמ .זיוה

 ךיז ןוא ןלאפעגוצ זיא טכאנ יד זיב טראװעגוצ ׳דלאװ ןיא

 .רעדורב ןײמ ןכוז טזאלעג

 ׳ןעמוקעגקידוצ טשינ טכאנ עבלעז יד זיא רעדורב ןײמ

 ןבילבעג זיא רע .טקידעלרעד טאהעג טשינ ךאנ טאה רע ליױו

 וצ םעפע טכאג עטיױוצ יד ידכ ,גאט רעביא יוג א ײב

 •ןקידעלרעד

 ׳טלײצרעד םיא טאה ,ןעװעג זיא רע ןעמעװ ײב ,יוג רעד

 .טביולגעג טשינ רעבא םיא טאה רע .טריסאפ טאה םע םאװ

 זא ןוא תמא זיא םע זא ,ןעזעג רע טאה ׳ךימ קידגעעזרעד

 רימ וװ ׳טראד ןײגוצקירוצ סאװ ךאנ טשינ ןיוש ןבאה רימ

 •ןאד זיב ןעװעג ןענעז

 ערעזדגוא ןכלעװ ײב ׳רעיופ ןטײװצ א וצ קעװא ןענעז רימ

 .ןטלאהאב ןעװעג ןענעז ןעניזוק ײװצ

 רעדורב ןײמ זיא לאפרעביא ןטשרע םעד ךאנ געט ראפ א

 ןבילבראפ ןענעז ןוא ׳תורוחם סעפע ןעמענפא קעװא ןיזוק ןוא

 .ןטלאהאב רעיופ ןטײװצ א ײב געט ראפ א ףײא

 ןט־13 םעד ,לאפרעביא ןטשרע םעד ךאנ ןכאװ יױוצ

 םאד ןלאפאב רעדרעמ עשיליופ יד רעדיװ ןענעז ,טםוגיוא

 .ןטלאהאב ןעװעג ןענעז ןיזוק ןוא רעדורב ץימ וװ ,זיוה

 ןעװעג זיא םאװ ,עלאדאטס רעד ןיא ײז ןענעז ןפאלשעג

 יא טקעװעגפיוא ײז טאה גנילצולפ.זיוה םעד טימ ןעמאזוצ

 ןײמ .סרעדרעמ יד ןופ ןעײרשעג ןוא ריט רעד ןופ םײרפיוא

 םעד ףיוא ךיוה רעד ןיא ןפאלשעג ןענעז ןיזוק ןוא רעדורב

 ײז זיא ,זיוה ןיא טכוזעג ײז ןבאה רעדרעמ יד תעב .יורטש

 םיורא ןוא ךאד םענעיורטש םעד ןיא רעכעל ןכאמ וצ ןעגנולעג

 טרעהעג רעדורב ןײמ טאה ׳ךאד םעד ףיוא קידנגיל .ךאד ןפיוא

 ןוא ,ךיש ראפ יױוצ ערעײז ןענופעג ןבאה סרעדרעמ יד יװ

 גנילצולפ •ןדײ ײװצ אד ןענעז אד זא ׳ןענאטשראפ םורא יוזא

 .ײרשעג־ײװ א ןוא ײרעםיש א. טרעהרעד רעדורב ןײמ טאה

 םעד ףיוא ןראװעג ןםאשרעד זיא טםילדלאג סחניפ ןיזוק ןײמ

 טלעטשעגמורא ןענאטשעג ןענעז םאװ ׳םיחצור יד ךרוד ךאד

 ,עלאדאטם רעד ןיא ןײרא ײז ןענעז ןםיש ןכאנ .זיוה םעד םורא

 םעד טעגרהרעד ןיוש ןבאה ײז זא ׳ערעדנא יד ןײז עידומ

 ׳טגאזעג ןבאה ׳ךיש ראפ ײװצ ןעזעג ןבאה עכלעװ יד .ןדײ

 ץעגרע אד ךאנ זיא סאװ ׳ןטײװצ םעד ןכוז ןפראד ײז זא

 ןעגנורפשעגפארא רעדורב ןײמ זיא טנעמאמ םעד ןיא .ןטלאהאב

 רעדרעמ יד ןופ ןליוק יד ,ןפיול וצ ןביוהעגנא ןוא ךאד ןופ

 ־קירוצ .ןפארטעג טשינ רעבא ׳ןפאלעגכאנ םיא ןענעז

 טאה םע םאװ ׳טלײצרעד רע טאה ׳זדנוא וצ קידנעמוק

 .טםוװעג ןיוש רימ ןבאה ןטראװרעד ןעגעק רימ םאוו .טריםאפ

 ןוא םישובלמ ענײז יװ ,ןעזרעד רימ ןבאה גאטײב טשרע

 ןעװעג זענעז םאװ ,ןטארד־לכעטש יד ןופ ןסירעצ ןענעז בײל

 זיא טםילדלאג םחניפ וװ ׳זיוה םעד םורא טמיוצעגמורא

 .ןטידנאב עשיליופ יד ךרוד ןראװעג ןםאשרעד

 טאה רעכלעװ ׳גוצ ןקידנפיול ןופ ןעגנורפשפארא ןכאג

 ןפיולטנא ןוא ןדײמסיוא ןכאנ ןוא עקנילבערט ךאנ ןדײ טריפעג

 ןלאפעג אקװד רע זיא ׳גנולדיזסיוא רעקינלעימכ רעד ןופ

 ןופ םוקמוא ןכאג םישדח ןעצ ׳םרעדרעמ עשיליופ יד ןופ

 .םוטנדײ רעקינלעימכ

 עשיליופ ׳ןשטײד יד ןופ ךיז ןטלאהאבסױא םישדח 29 ךאנ

 ךאנ קידנכאמכרודא ׳גנורעקלעפאב םתם ןוא ׳רענאזיטראפ

 םעד רימ ןענעז ,ןטגעמאמ עשיגארט ענעדישראפ רעטרעדנוה

 רעד ןופ סיורא ןוא ןראװעג טײרפאב ,1945 ראוגאי ןט־14

 .שינעטלעהאב
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 (ביבא־לת)

 ,זיוה רעזדנוא ןיא ןציז רימ .ירפ רעד ןיא רעגײז א ףניפ

 עצנאג יד .םעצײלפ יד ףיוא קעזקור יד טימ טײרגעגוצ

 .החפשמ

 ־נאשז רעשטײד ןוא ײצילאפ רעשידײ רעד ןופ ןעײרשעג

 ,רעלענש ,עציװאגראט רעד ףיוא סיורא עלא :עירעמראד

 !עציװאגראט רעד ףיוא סיורא

 ,רעדגיק ןוא ןרעטלע .זיוה רעזדנוא ןופ סיורא ןעײג רימ

 טעז ןםיורד ןיא .עבאב עטלא יד ךיוא ןוא סרעטעפ ,סעמומ

 ךיז ןטלאה תוחפשמ .ןעלטיק טימ ,םיתילט טימ ןדײ ןעמ

 זיא עציװאגראט יד .ןרילראפ טשינ ךיז לאז ןעמ ,ןעמאזוצ

 םעד טיה רענײא .ץאלפ ןפיוא ןדײ טנזיוט 11 .לופ ןיוש

 ׳ךיוה ןדער טשינ לאז ןעמ ׳ךײלג ןײטש לאז ןעמ ,ןטײװצ

 רעד טײג טא .ןלאצאב ןבעל ןטימ ךאד ןעמ ןעק ,טשינ ןעװ

 ־עיאוו רעצלעק רעצנאג רעד ןופ חצור רעד ,ןאמטפואה

 ץאלפ ןפיוא ןדײ .רעבליז ,דלאג ,טלעג טלמאז רע .עװטזדוװ

 טמעג ןעמ סאװראפ ,ריא טםײװ — * ךיז ןשיװצ ןסעומש

 ,זדנוא טריפ ןעמ ןיהוװ טראד לײװ יטלעג סאד ןעמאזוצ

 ,טביולגעג טשינ ץלא ךאנ טאה ןעמ .טלעג רעחנוא טשיג טײג

 .געװ רעטצעל רעד זיא סאד זא

 ןשטנעמ סיורא טמענ ןעמ זא ,ןעמ טעז סנטײװ רעד ןופ

 ןעמ ןוא טײז רעד ןיא קעװא ײז טלעטש ןעמ ,ןעײר יד ןופ

 ךיז טדנעװ ןאד .ײר רעזדנוא וצ טמוק סע .רעביא ײז טזאל

 ביוא זא ,רעטאפ ןײמ וצ טאטש רעד ןופ טנאנעטיול רעד

 טשינ רעבא ,רע ןאק ,ןאמכאפ רעטוג םלא ןבײלב ליװ רע

 רע זומ רעדניק ערענעלק יד .החפשמ רעצנאג רעד טימ

 רע טאה .םיכסמ טשינ רעבא זיא רעטאפ ןײמ .ןקישקעװא

 רעטסעװש ןײמ ךיוא ןוא ענעבילבראפ יד וצ ןסיוטשעגוצ ךימ

 ־ראװ ןיא שידלעה ןלאפעג רעטעפש זיא עכלעװ ,עקמילב

 באה ךיא .רעדורב ןײמ ךיוא ןבילבעג זיא סע •אטעג רעװעש

 :רעטרעװ עטצעל םרעטאפ ןײמ סנטײװ רעד ןופ טרעהעג ךאנ

 .החפשמ רעזדנוא ןופ רכז א שטאכ ןײז לאז ,ריא טבײלב

 טזאלעגרעביא ןבאה עכלעװ ,עכלעזא ןעװעג ןענעז סע

 .ןעװעטאר וצ ךיז ידכ ,רעדניק

 .דליב ךעלקערש א ראפ ךיז טימ טלעטש עציװאגראט יד

 א סיורא ראנ טזײװ םע רעװ ,רעדניק ,ערעטלע ׳עטיוט ליפ

 ״עכעלקילג״ 72 יד ,זדנוא .רעדרעמ יד ןםיש ,ןבעל ןופ קגיפ

 ןרישראמ זדנוא טםײה ןעמ ןוא ײר א ןיא סיוא ןעמ טלעטש

 םוצ זיב עציװאגראט רעד ןופ געװ ןצנאג םעד .גנאזעג טימ

 ןעמוקעג ןענעז רימ ןעװ .עטיוט ףיוא טרישראמ ןעמ טאה קראמ

 יד ןענעז ,קענורעטסאפ ןשיליופ םעד ןבעל ,קראמ םוצ

 :לעפאב א ןבעגעג ןוא ןאקלאב ןפיוא ןענאטשעג רעדרעמ

 .יהװקתה ןעגניז

 7ל.יד ׳רימ ןבאה גנולדיזסיוא רעטשרע רעד ךאנ סנגראמוצ

 עטקעטשראפ ,ןדײ רעטרעדנוה זא ,טרעהעג ןדײ ענעבילבעג

 ענעדישראפ ףיוא ןענעז סאװ רעדלעװ יד ןיא ןוא ׳םײוג ײב

 יד ףיוא ךיז ןרעגלאװ ,גנולדיזסיוא רעד ןופ ןפאלטנא םינפוא

 .ןשינעטלעהאב ןכוז ןוא ןגעװ

 טיוט ןגעלעג זיא עירעמראדנאשז רעד ןופ ףיוה ןפיוא

 ־סיורג ןכרוד ןראװעג ןסאשרעד זיא םאװ ׳עלאמ לאלצב

 ענעבילבעג יד ןופ רענעמ עלא .עדיערװ יצאנ םעד ,רעדרעמ

 ענעדישראפ ןביוהעגנא ןבאה ײז ןוא ןעמונעגפיונוצ ןעמ טאד

 ןענעז ןגעװ יד ףיוא ןוא טאטש ןיא עטיוט עלא .ןטעברא

 ןיא .לארשי רבק וצ ןראװעג טגנערבעג ןוא ןבילקעגפיונוצ

 ראטש ןיא ןעמוקנא ןביוהעגנא ןבאה םורא טײצ רעצרוק א

 ־סערא ײז טאה ןעמ .ןשינעטלעהאב ענעדישראפ ןופ ןשטנעמ

 טגנערבעג ךײא טאה ןעמ .״עזאק״ ןיא טצעזעגנײא ןוא טריט

 ןוא ןבײלב וצ ןםאלשאב ןבאה עכלעװ ןשטנעמ ערעטלע

 ןטנאקאב םעד ,סולאד דוד .גנולדיזסיוא רעד טימ ןײג טשינ

 ,מיומ בוטש ןײז ןיא ןענופעג ןעמ טאה רעדײנש רעקיגלעימכ

 רעביל טאה רע .םישובלמ עקידבוט־םױ ענײז ןיא ןאטעגנא

 טימ ןײג וצ רעדײא םײה רעד ןיא ךיז ײב ןבראטש טלאװעג

 עלא זא ןעגנאלק ןעגנאגעגמורא ןענעז םע .גנולדיזםײא רעד

 ןבילבעג ןענעז ײז לײװ ,ןרעװ ןםאשרעד ןלעװ עטריטםערא

 ןטימ טזאלעגםיורא ייז ןעמ טאה רעבא רעהכאנ .לאגעלמוא

 וצ ןיהוװי ןבאה טשינ ײז ןלעװ ײס יװ ײס זא ,ןובשח

 ןיא טדיפעגרעבירא עלא ןעמ טאה געט ײװצ ךאנ .ןפיולטנא

 זיא סע וװ ,סאג־עקסנאמרופ ףיוא זיוה םקאנרעטםאפ השמ

 א ןראװעג ןפאשעג זיא טראד .אטעג רעשידײ רעד ןזעװעג

 .ןאמליס לבײל ןראװעג זיא רעכוק רעד .ךיק עקידתופתושב

 ןופ ףליה רעד טימ עירעמראדגאשז יד טאה ךעלגעט־גאט

 ןפיוקראפםיוא ןוא םעיצאטיציל טכאמעג ןדײ ענעבילבראפ

 עקימורא יד ןופ םירעיופ יד .םטוג ןוא באה ןשידײ ןופ

 ךיז טאה םע םאװ טפיוקעג ןבאה טאטש ןופ ןוא רעפרעד

 .ײז טימ לופ ןזעװעג זיא טאטש יד .טזאלעג

 ־ךאװ רעד קינלעימכ ןײק ןעמוקעגנא זיא טײצ רעד ןיא

 ־סטעברא ןופ רעגאל א) ״גאסאה״ רעצלעק ןופ רעריפ

 ןיא טעברא רעד וצ ןשטנעמ עגנױ טפאכעג ןוא (ןטאטשראװ

 ׳עקיליװײרפ טלעטשעגוצ ךיוא ךיז ןבאה סע .ץלעק ןיא רעגאל

 .ןבעל םוצ געװ רעד ןײז טעװ סאד זא ,טבארטעג ןבאה עכלעװ

 לאיתוקי רעדורב רערעגנײ ןײמ ןזעװעג ךיוא זיא ײז ןשיװצ

 משיי ןבאה עקמילב רעטסעװש ןײמ טימ ךיא .דנאבטעמאס
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 טאה עקמילב ליױו /׳גאסאה״ רעצלעק ןיא ןייג טלאװעג

 ־רעטנוא רעװעשראװ רעד טימ טקאטנאק א טאהעג טלאמעד

 ןעמוק וצ ןזעװעג זיא גנובערטש רעזדנוא .גנוגעװאב־טנורג

 ־רעטניא רעמײהעג רעד טימ ןטעבראטימ ןוא עשראװ ןײק

 .עיצאזינאגרא רעשידרע

 ־סיגערראפ ןוא טלמאזעגפיונעצ רעדיװ ךיז ןבאה לײװרעד

 ־עגראפ זיא 1942 רעבמעװאנ ןיא .ןדײ 600—500 ךרעב טרירט

 ןעײרפ א ףיוא .גנולדיזסיוא עטײװצ יד קינלעימכ ןיא ןעמוק

 רעד ןופ טײז רעד וצ ׳זיוה סקאנרעטםאפ השמ רעטניה ׳ץאלפ

 ךעלטשער עקידרעטיצ יד ןענאטשעג ןענעז /׳עקײלאק״

 עשטײד עטנפאװאב — ײז םורא .ןדײ רעקינלעימכ יד ןופ

 ליפ ןענאטשעג ןענעז ײז ןופ טײװ טשינ ,עירעמראדנאשז

 רעדיװ ןעגעז ןדײ יד ןופ .טאפשעג ןוא טכאלעג ,םײוג

 טקישעג ןעמ טאה טשער יד ןוא ןאמ 75 ןראװעג ןבילקעגםיוא

 ךיז טאה טראד לײװ ,סנגאװ ןוא דרעפ טימ ץינפאטם ןײק

 .גנולדיזסיוא יד טײרגעג טשרע

 •ןעמוקעגקירוצ עטקישעגקעװא יד ןופ ליפ ןענעז טכאנײב

 ייז ןשיװצ ,םנגאוו יד ןופ ןעגנורפשעגפארא ןענעז ייז

 עטלא ןוא עלאמ לגייפ יוו ןשטנעמ ערעטלע ןזעוועג ןענעז

 גנולדיזםיוא רעטיױוצ רעד ךאנ .רעדניק עריא טימ ראש

 ןעמוק גאט ןדעי ,טא זא ,קנאדעג ןטימ טבעלעג רימ ןבאה

 זיא טײצ רעד ןיא .ןרידיװקיל וצ ןדײ טשער יד ידכ ןא ײז

 ־עשראװ רעד ןופ ןאמטלא עיסאט ןעמוקעגנא קינלעימכ ןײק

 רעטםעװש ןײמ ןעמינעגטימ ןוא גנוגעװאב־טנורגרעטגוא רעװ

 ראנ ןוא ןײלא ןבילבעג ןיב ךיא .עשראװ ןײק עקמילב

 •עשראװ ןײק ןעמוקאבוצרעבירא ךיז יוזא יװ טכארטעג

 ־םיוא עטירד יד ןעמוקעגראפ זיא 1942 רעבמעצעד ןיא

 טפראדעג טלאמעד ןבאה עכלעװ ,עכעלקילג יד .גגולדיז

 טשער יד ןוא ךיז וצ ןעמונעג עירעמראדנאשז יד טאה ,ןבײלב

 שזעימאדנאם ןייק ןקישוצקעװא סנגאװ ףיוא טצעזעגפיורא

 ןעגעז שזעימאדנאם ןיא זא ,ןעװעג זיא גאזוצ רעד .(רימזיוצ)

 טשינ ןיוש ךימ ןלעװ ײז זא טליפעג באה ךיא .ײרפ ןדײ

 טכוזעג ןוא ןעװעטאר טלאװעג ךיז באה ךיא .ןזאלרעביא

 ־ומשעגפא ךיז באה ךיא .עשראװ ןײק ןעמוק וצ יוזא יװ ןגעװ

 טנײרפ־ןדײ רעקילאמא ןא ,ץעגײש רעקינלעימכ א טימ טםע

 בילק־טראפס ןשידײ ןופ (ןאמרעיוט) ״שזאקמארב״ רעד —

 רימ לאז רע זא ,(אינוט) שטיװעקושטש קעשאטם /׳אדזאיװג״

 ראפ טכאנ יד .עשראװ ןײק ןעמוקאבוצרעבירא ךיז ןפלעהוצ

 .ןטלאהאב ןזעװעג םיא ײב ךיא ןיב גנולדיזםיוא רעטירד רעד

 .עשראװ ןײק ןריפרעבירא טלאזעג ךימ רע טאה ירפ םנגראמוצ

 רעד ןיא ןוא ,טגײלעגרעביא טכאנײב רעבא ךיז טאה רע

 ןײמ ןופ ןבירטעגסיורא ןפוא ןלאטורב א ףיוא ךימ ירפ

 ץנאג ץימ ןיב ךיא וװ ,טעב ץימ ןופ ןוא םײה רענעזעװעג

 עמצעל יד .םיא וצ טרעהעג טציא טאה ןוא ןפאלשעג ןבעל

 א ןפאשעג טאה ןוא טרעלקאב רעדיװ ךיז רע טאה טוגימ

 ־ראפ רימ טימ טלאזעג ךיז טאה רעכלעװ ,יוג ןםיװעג

 ךימ טאה יוג רענעי. עשראװ ץיק ןריפ ךימ ןוא ןריםערעםגיא

 טאה ץלעק רעטניה ,געװ ןפיוא .עשראװ ץיק טריפעג עקאט

 טאה ןוא ייג ןטײװצ א טימ טםעומשעגכרוד ךיז יוג רעד

 רימ ראנ ,ןראפ וצ טנוזעג טשינ זיא טכאנײב זא ,טגאזעג

 ירפ רעד ןיא ןוא יוג א ײב ףראד א ןיא ןקיטכענרעביא ןלאז

 .ןײז ךישממ רימ ןלעװ

 טביורעגוצ רימ ןופ ןוא ןײרא יוג רעטײװצ רעד זיא טכאנײב

 ,ןגעמראפ ץנאג ןײמ ,ךיז טימ טאהעג באה ךיא םאװ ,ץלא

 באה עטרינגיזער א .רעטײװ ןריפ ךימ טלאװעג טשינ ןוא

 באה ךיא לײװ ,קינלעימכ ןײק קירוצ ןראפ וצ ןםאלשאב ךיא

 ן־א .עשראװ ןײק ןראפ וצ סאװ טימ טאהעג טשיג ןיוש

 טכאנײב ,לאגעלמוא טײרדעגמורא ךיז ךיא באה קינלעימכ

 ־עלאב סנעמעװ ,רעזײה עשײוג ןופ סמעדיוב ףיוא ןפאלשעג

 טשינ ײז ײב ךיז ןיפעג ךיא זא ,טסוװעג טשינ ןבאה םיטאב

 יוזא ,טלעק ןופ ןריורפעג ,ךיז ןשאװעג טשינ ןוא ןםעגעג

 טונימ עדעי .ןכאװ ײרד ךרעב טײרדעגמורא ךיז ךיא באה

 באה אטעג ןיא ךיוא לײװ ,טיוט ןפיוא טלעטשעגסיוא ןעװעג

 ,ןײז טראטעג טשינ ךיא

 ךיז ןעניפעג קינלעימכ ןיא זא ,טסוװעג ןבאה ןשטײד יד

 זא ׳טאקאלפ א טזאלעגסיורא ײז ןבאה ,ןדײ ענעטלאהאב ךאנ

 ןײק ןלעטשוצ ךיז ןוא קיליװײרפ ןדלעמ ךיז ןלאז ןדײ עלא

 קיצומש ,קירעגנוה ,ךיז ןרעגלאװ ןופ דימ־טיוט .שזעימאדנאכ

 ןםאלשאב ךיא באה ׳ראפעג־טיוט רעקידרדםכ א רעטנוא ןוא

 ךיא ןיב ״טיאנײװ״ רעד ןיא .שזעימאדנאם ןײק ןראפ וצ

 ,יקםנישירק יוג םוצ ,געװ רעװעלדיש ןפיוא ןעגנאגעגוצ

 .שזעימאדנאם ןײק ןדײ עלאגעלמוא יד טריפעג טאה רעכלעװ

 טקוקעגנײרא ךיא באה ןיקסנישירק וצ ןײרא ןיב ךיא רעדײא

 יװ זיא קינײװעניא ץלא זא ,טקרעמאב ןוא רעטצנעפ ןיא

 טציז החפשמ עצגאג יד .תוגאד ןא ןבעל לאמראנ א ,ןזעװעג

 ,טקנירט ןעמ ,םילכאמ עטוג טסע ןעמ /׳עקניאכ״ רעד םורא

 םעד ןיא .אגח רעד טימ ךיז טײרפ ןעמ ןוא טגניז ןעמ

 ענײמ ןעװ ,ןבעל ץימ ןגעװ טכארטעג ךיא באה טנעמאמ

 ןיב ךיא יװ ןעד זיא גנאל יװ .טבעלעג ךאנ ןבאה ןרעטלע

 ךיא ןיב טציא ןוא ,רעטומ ןוא רעטאפ ןײמ ײב ןסעזעג ךיוא

 ןיא ןרערט טימ ,טצפיזעגפא ףיט באה ךיא .בצמ אזא ןיא

 עקידנרעטיצ טימ .ןגיװשעג ןוא ןפיל יד ןםיבראפ ,ןגיוא יד

 טײקיטכיל יד .ריט יד ןענעפע וצ טגאװעג ךיא באה טנעה

 רעמ ךאנ טאה עטלמאזראפ עכעלײרפ יד טימ רעמיצ ןופ

 יקםנישירק .טכיזעג קירעגנוה ןוא קיצומש ןײמ ןטכיולאב

 ,טרעיודאב קראטש טאה רע ,ןעמונעגנײרא ךימ טאה

 ןצרוק א ךאנ .ןעזסיוא ןכעלקערש ןײמ ףיוא טצפיזעגפא

 טראפ ירפ סנגראמוצ זא ,טגאזעגוצ רימ רע טאה ךערפשעג

 ןענעק ךיוא ךיא לעװ ׳ןדײ ךאנ טימ שזעימאדנאס ןײק רע

 .ןראפטימ

 קעדאט רעמיצ ןטײװצ ןופ ןײרא טמוק יוזא ןםעומש רימ יװ

 םאװ ,קראמ ןופ םיקסװאדארטס יד ןופ ןוז א ,יקסװאדארטס

 וצ רימ טימ ןא טבײה רע .עיצאראטסער א טאהעג ןבאה

 .טיוט םוצ ןעמ טראפ שזעימאדנאס ןײק זא ,טגאז ןוא ןםעומש

 טאה ןוא ןראפ וצ טשינ ןיהא רעבירעד רימ טאר רע

 םיא באה ךיא .עשראװ ץיק ךימ ןריפוצרעבירא טגאזעגוצ
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 ערעטיב א טאהעג ןיוש באה ךיא לײװ ׳טבױלגעג טשינ

 ךיא ןיא טדערעגוצ קראטש רעבא ךימ טאה רע .גגוראפרעד

 טײרגעגוצ רימ טאה יקםנישירק .ןעװעג םיכסמ ףוסבל באה

 געט ליפ ךאנ ׳טיטעפא םיורג טימ ןםעגעג באה ךיא .ןסע

 ןופ ןוז א ןעמוקעגנײרא זיא טכאנײב רעגײז א 12 .ןרעגנוה

 ןײז ןיא ןעמונעגטימ ךימ טאה רעכלעװ ׳סביוטלקרוט יד

 ־לעהאב יד .טקיטכענעגרעביא טראד באה ךיא .שינעטלעהאב

 ׳קישטשװאװ החפשמ רעכעלטסירק רעד ײב ןעװעג זיא שינעט

 זא ׳טרעהעג ךיא באה ירפ רעד ןיא .ןיקסנישירק ןגעקטנא

 טימ ןראפ וצ ךיז ןטײרג ןוא ןרופ יד ײב ןעײטש ןשטנעמ

 ןשינעגאזוצ יד ןיא טלפײװצעג ץלא ךאנ באה ךיא .ןיקםנישירק

 יד טימ ןראפ וצ ןוא ןײגוצפארא ןסאלשאב ןוא ןקעדאט ןופ

 טאהעג ןיוש רופ יד רעבא זיא פארא ןיב ךיא ןעװ .ןדײ

 טכאנראפ .םעדיוב ןפױא ןגעלעג ךיא ןיב גאט ןצנאג א .קעװא

 .יקםנישירק ײב ךיז טניפעג קעדאט זא ׳טקרעמאב ךיא בא׳ד

 טריפעגוצ ךימ טאה קעדאט ןוא םעדיוב ןופ פארא ןיב ךיא

 ךימ רע טאה םנגראמוצ .ןקיטכענרעביא עקגיזוק א סרעײז וצ

 טשינ קעדאט זיא גאטראפ .ןעמענ טראד ןופ טפראדעג

 ךיז ןוא פאק ןפיוא לכיט א ןעמונעג באה ךיא .ןעמוקעג

 ןבאה ןרעטלע יד .קראמ ןיא םיקםװאדארטם יד וצ טזאלעג

 א ךאנ ךיז ךיא באה טראד .ןעמונעגפיוא ןײפ רעײז ךימ

 יװ ןסעגעג ןוא ןשאװעגמורא לאמ עטשרע םאד טײצ רעגנאל

 ךאנ זיא עשראװ ןײק טריפעג טאה םאװ ׳יוג רעד .שטנעמ א

 ןטלאהאבםיוא ײז ײב ךיז באה ךיא .ןעמוקעג טאהעג טשינ

 ׳יקסװאדארטס קעיגאמ ׳רערעײז רעדורב רעד .געט עכעלטע

 ןעמאנ ןטימ עקירטעמ א טגנערבעג רימ טאה ,רערעל רעד

 רעטנאקאב א .אלאװאכום ףראד ןופ אקסנאוױפ אװאלסינאטם

 רעד ןופ טעבראעגסיוא טאה סיקםװאדארטם יד ןופ יוג

 עכלעװ ,״עטראק־ןעק״ _ ״יטסיבאסא דוװאד״ א עקירטעמ

 געט עכעלטע ךאנ .ןבעל ןקידרעטײװ ןיא טנידעג רימ טאה

 ןטימ טריפעג ךימ ןוא עשראװ ןופ ןעמוקעג שטנעמ רעד זיא

 ןײק גוצ ןטימ ץלעק ןופ ןוא ץלעק ןײק אטיוא־םגנוריגער

 .םעטאלז 5סס טלאצאב םיא ךיא באה םעד ראפ .עשראװ

 ךימ טאה רעכלעוו ׳קאילאפ א ןפארטעג ךימ טאה געװ ןפיוא

 ׳טשינ ביוא ׳סעטאלז 50 רימ ןופ טרעדאפעג ןוא טנעקרעד

 .ןבעגעג עמום אזא םיא באה ךיא .ןבעגםיוא ךימ רע טעװ

 ןט־30 םעד ׳טכאנײב ןעמוקעגנא ךיא ןיב עשראװ ןײק

 .םײהא ךיז וצ טריפעג ךימ טאה יוג רעד .1942 רעבמעצעד

 ־לעימכ ךאג ןוא יקםװאנאלאב ר״ד ןפארטעג ךיא באה טראד

 םעד .עראשזד עשטביר יורפ ןײז טימ רעװש ןתג ׳רעקינ

 ןוא האל ׳רעמאה לרעב :ןעמוקעגגא ןיהא ןענעז גאט ןטײווצ

 •עקמילב רעטםעװש ןיימ ןוא ןאמצלאז המחור ׳םײרפ קעינאמ

 עלא זענעז ײז .ןטראגנסינ הקבר ןוא עראשזד םהרבא ךיוא

 יוג רעד טאה גאט ןטײװצ םעד .עשראװ אטעג ןיא ןזעװעג

 ןוא טכילפ ץיז טליפרעד טאה רע זא ׳ןרעהוצגא ןבעגעג רימ

 זא ׳טנאמרעד ךיז באה ךיא .ןטלאה טשינ ךימ רע ןעק רעמ

 רעװעשראװ א וצ םערדא ןא ןעמוקאב קינלעימכ ןיא באה ךיא

 ־קעװא דימ טאה רע ןוא ׳ןטעבעג םיא באה ךיא .רעדײנש

 .שזאבילאשז ףיוא רעדײנש ןכעלטסירק םוצ טריפעג

 ־כרוד .ןיטםירק םלא ןײגנא טזומעג ןיוש ךיא באה טראד

 ךיז ןעײרפ ןשטגעמ יװ ןעזעג ךיא באה ׳ןםאג יד קידנעײג

 ןוא ״קאר יװאנ״ ןעװעג טקנופ זיא סע •ראי םעײג ןטימ

 קידנבאה טשיג ׳סאג רעד ףיוא טנוה א יװ םורא ךיז ײרד ךיא

 טאה ׳םעריא ןפיוא קידנעמוק .ןפאלש וצ וװ םעדיוב א וליפא

 ראנ ׳רעדײנש ןײק טשינ זיא ןאמ רעד זא ׳ןזיװעגסיורא ךיז

 פיא ראפ ךיז באה ךיא .ןאראטסער א ןיא טעברא. רע

 לעפאב א ןעמוקאב באה ךיא זא ,טגאזעג ןוא טלעטשעגראפ

 ןיא ןטעברא רעםעב ךיא ליװ ׳דנאלשטײד ןײק ןראפ יצ

 טאטשנא ׳ןאראפ ראנ זיא םע טעברא אראפ סאוו ײב ןליופ

 טרידנעמאקער ךימ טאה יורפ ןײז .ןשטײד יד ײב ןטעברא וצ

 ךימ טאה רעדורב ריא .םאג־עטאלז ףיוא רעדײנש א וצ

 ׳ןעמונעגפיוא ןײפ רעײז טראד רימ טאה ןעמ .טריפעגפא ןיהא

 םע ליױו ׳טעברא ןײק טאהעג טשינ רימ ראפ רעבא טאה רע

 ׳ןײטשראפ וצ ןבעגעג םיא באה ךיא .ןאזעס ןכאג ןזעװעג זיא

 ןכיורב טשינ יבא ׳טעברא עדעי ןכאמ וצ טײרג ןיב ךיא זא

 סנײז ןיא טנאמרעד ךיז טאה רע .קינלעימכ ןײק ןראפקירוצ

 טאה רע .לדײמ־בוטש א ןבאה ףראד עכלעװ ׳עקטנעילק א

 טשיג םיא טאה ןעמ רעבא ריא וצ ןעגנולקעגנא ךײלג

 טאה רע ןוא העש עכעלטע טראװעגוצ באה ךיא .טרעפטנעעג

 ןזעװעג החפשמ יד ןיוש זיא ןאד .ןעגנולקעג לאמ א ךאנ

 .סאג־עשטורק ףיוא טריפעגוצ ךימ טאה רע .םײה רעד ןיא

 טצעזעגקעװא ךיז .גנוניוװ רעטנאגעלע ןא ןיא ןײרא ןיב ךיא

 ולעטאפ ןיא קידנציז ׳טגערפעג ךימ טאה סאבעלאב רעד ןוא

 ךיא באה — ״אישאטם״ — ״?דניק ןײמ ׳וטםײה יװ״

 .זכאק ןעק ךיא יצ טגערפעג ךיז טאה יורפ יד .טרעפטנעעג

 טאה רעדײנש רעד .ץלא ןעק ךיא זא ׳טגאזעג ריא באה ךיא

 ןוא טאטש ןײז ןופ ןיב ךיא ׳ךימ ןעק רע זא ׳טגאזעג ריא

 טריפעגנײרא ךימ טאה יורפ יד .לדײמ ךעלטנרא ןא ןיב ךיא זא

 ןשאװעגמורא ךיז באה ךיא .טעב ןײר א ףיוא ןזיװעגנא ןוא

 מאה יורפ יד םאװ םאד ןאטעגנא־ןײר ךיז ׳רעמיצ־דאב ןיא

 ןזעװעג ןיב ךיא .ןפאלש טגײלעג ךיז ןוא ׳ןבעגעג רימ

 ךעלדנע ךיא ןיב ןרעגלאװמורא ךיז םישדח ךאג זא ׳ךעלקילג

 .רעגעלעג ךעלשטנעמ א ףיוא

 ןיא טריפעג ךימ יז טאה ,1943 ׳ראונאי ביוהנא ׳סנגראמוצ

 אד ךיא ףראד ךאװ עדעי זא ׳טגאזעג רימ ןוא רעטםיולק

 קירבאפ םיקסװעלישאװ ןיא טעבראעג טאה ןאמ רעד .ןעמוק

 ײז .גײצעג־בײרש ןופ טפעשעג א טאהעג טאה יורפ יד ןוא

 טפראדעג באה ךיא ןוא גאט ןצנאג א ףיוא ןײגקעװא ןגעלפ

 .תובינג ןופ ןטיה ׳ןזאלנײרא טשינ םענײק ׳בוטש יד ןטיה

 ׳לטניה ןײלק א ןזעװעג זיא בוטש ןיא רבח רעײרטעג ןײמ

 םיא טימ טפראדעג ךיא באה גאט ןיא לאמ ײרד .״ילאיז״

 .טאהעג טשינ ײז ןבאה רעדניק ןײק ׳ןריצאפש

 ךיא באה ׳רעטםיולק ןיא קידנעײג ׳קיטנוז ןטײװצ םעד

 טאהעג באה ךיא םאװ ׳םערדא ןא ףיוא געװ ןײמ טײרדעגםיוא

 .סאג רעװאלדאי—װאקאינרעשט ףיוא ןאמטלא איםאט ןופ
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 עקװוצאלפ א.׳״ריעצה רמושה״ ןופ עפורג א ןזעװעג זיא טראד

 אגיװ ןפארטעג ךיא באה ׳געװ ןפיוא .טנורגרעטגוא ןופ

 ־עשראװ ןופ ןראװעג טקישעג דימת זיא רעכלעװ ׳יקסנישיװ

 .ןפאלשעג זדנוא ײב ןוא קינלעימכ ןײק טנורגרעטגוא רעװ

 ריא באה ןאמטלא עיםאט .ץאלפ םוצ טריפעגוצ ךימ טאה רע

 ןבאה ײז .ךעלדײמ ײװצ ערעדנא ראג ׳ןפארטעג טשינ ןיוש

 .רעמ טשינ ןיוש טריטםיזקע עקוװצאלפ יד זא ׳טגאזעג רימ

 טציא ןוא עקמילב רעטפעװש ןײמ טעבראעג ךױא טאה אד

 יד טימ ןטעבראוצטימ ידכ ׳אטעג ןיא רעבירא עלא ןענעז

 א באה ךיא ביוא זא ׳טגאזעג רימ ןבאה ײז .רעלדנעטשפיוא

 םאד לײװ ■ןבײלב ךיא ףראד ׳טײז רעשירא רעד ףיוא ץאלפ

 ןײמ טזאלעגרעביא ײז באה ךיא .ןעמוק ץינוצ רעטעפש טעװ

 יל ׳רעטסעװש ןײמ ןבעגוצרעביא ןטעבעג ײז ןוא סערדא

 ךיא ןיב רעטסיולק ןיא טאטשנא .ןעמוק רימ וצ לאז

 ךימ ןבאה ײז ןוא טרא םעד ףיוא ןעמוקעג קיטנוז ןדעי

 קינלעימכ ןײק וױרב ןבירשעג באה ךיא .אטעג ןטימ ןדנובראפ

 ןרעטלע ענײמ וצ בײרש ךיא וליאכ ׳םיקסװאדארטס יד וצ

 ןופ ןעמאנ ןפיוא ןרעטלע יװ טרעפטנעעג רימ ןבאה ײז ןוא

 א ןעמוקעג רימ וצ זיא טײצ שדוח א ךאנ .םיקסנאװיפ יד

 עקדוב רעד ןופ ׳קאםא ןופ ןוז רעד ׳ץעגײש רעקינלעימכ

 כניפעג םיא ײב זא ׳טגאזעג רימ ןוא טסירק א רבח א ךאנ טימ

 ןײגטימ לאז ךיא זא טלאװעג ןבאה ײז .קינװאדאימ עטײמ ךיז

 וצ טביולרעד טשינ ןבאה םיטאבעלאב ענײמ ראנ ׳ײז טימ

 ןײק טשינ באה ךיא זא ׳טהנעטעג ןבאה ײז .רענעמ טימ ןײג

 דנאלשטײד ןײק ןעמענ ךימ ןאק ןעמ ןוא עטראק־םטעברא

 .רימ וצ ןעמוקעג עטײמ זיא רעטעפש טײצ א ןיא .טעברא ףיוא

 זדנוא זיא שע ׳ןפערט וצ רדסכ ךיז טמיטשאב ןבאה רימ

 ןעמוקאב םערדא ןײמ ןבאה ןעטײמ ןופ .ןעגנולעג טשיג רעבא

 ןבאה עכלעװ ׳קנאלב ןױצ־ןב ןאמ ריא ןוא שילאק מירמ

 םירמ .ןעמוקעג רימ וצ ןענעז ײז .עשראװ ןיא ןטלאהאב ךיז

 םיטאבעלאב עריא .ךיא יװ טרא אזא. ףיוא טעבראעג טאה

 יז ײז ןבאה ׳עשידײ א זיא יז זא ׳ןראװעג רעיוװעג ןעגעז

 ׳געט עצנאג רימ ײב ןציז יז טגעלפ ןאד ןופ .ןפראװעגסיורא

 טכארבראפ רימ ײב ןבאה ײז .ןײלא ןזעװעג ןיב ךיא ליױו

 ם״טאבעלאב ענײמ ןעװ .טורעגפא ךיז ןוא ןסעגעג ׳געט עצנאג

 קעװא ײז ןענעז ׳ריט רעװאטנארפ רעד ךרוד ןעגנולקעג ןבאה

 .גנאגנײרא־ךוק םעד ךרוד

 .יורטוצ ןלופ םעד טאהעג רימ וצ ןבאה םיטאבעלאב יד

 ׳רעכיז קידנעײז ׳םוטכײר עצנאג סאד טזאלעג רימ ןבאה ײז

 רעד ךימ טאה רעטעפש .רימ וצ טשיג טמוק רענײק זא

 ־ערקעם א סנײז וצ טעברא ףיוא טרידנעמאקער סאבעלאב

 ־שיטאבעלאב רעד ןיא ןפלעהוצ טלאזעג באה ךיא וװ ׳עקראט

 ןיוש ןיב ךיא ןוא טלאװעג טשינ ײז ןבאה עדמערפ ןײק .טײק

 ־סטעברא ןא טעבראעגםיוא רימ ןבאה ײז .ענעגײא ןא ןזעװעג

 ־שטײד ןײק טעברא. ףיוא ןפאכ טשינ ךימ לאז ןעמ ׳עטראק

 ןטסאפ ןטײװצ א ןעמוקאב לײװרעד טאה שילאק םירמ .דנאל

 ןטלא. א ײב ןטסאפ א ןעמוקאב טאה ןױצ־ןב ךיוא ןוא

 .ןפארטעג רעדיװ ךיז ןבאה רימ .רענטרעג סלא ראסעפארפ

 טאה רע .טלפײװצראפ קראטש ןעװעג רעבא זיא ןױצ־ןב

 טקיטכעדראפ ןעמ זא ׳םיוא םיא ךיז טכאד םע זא ׳טגאזעג

 וצ באה ךיא .ןזעװעג ךעלקריװ סע זיא יוזא .דײ סלא םיא

 ןעניפעג ײז זא ׳טרעפטנעעג רימ ןעמ טאה ׳ןעגנולקעג ײז

 .ןעזעג טשינ ײז ךיא באה רעמ .עירעמראדנאשז רעד ןיא ךיז

 הרבח רעד וצ ןעגנאגעג קיטנוז ןדעי ץלא ךאנ ןיב ךיא

 לירפא ןט־11 םעד .רעטסיולק ןיא טאטשנא ׳ריעצה רמושה ןופ

 .אטעג ןופ רימ וצ ןעמוקעג עקמילב רעטסעװש ןײמ זיא

 רימ זיא םע .עטרבח סלא טלעטשעגראפ יז ךיא באה רימ ײב

 ׳ריא ףיוא ןקריװ טלאװעג באה ךיא .רעװש רעײז ןזעװעג

 ענײמ טימ טסעומשעגפא טאהעג ןיוש באה ךיא .ןבײלב לאז יז

 דנבטמס המולב
 לאומשו הרש תב ׳קינלימחב ילױ שדוחב 1921 תנשב הדלונ

 הסנכנ ס״יב הרמגב .ינלופ יממע ם״יבב הננחתה .דנבטמס

 םע .רתױב תוליעפהמ התיהו ריעב ״ריעצה־רמושה״ תעונתל

 הרבםה תולועפב תרתחמב הכישמה יצאנה שובכה

 הליחתה םירוהיה תדמשהו םישוריגה תלחתה םע .םיצאנה דגנ

 ועיגה 1942 תנשב .רתױ תובחר תולועפב השרװב תרתחמה

 היםוטו ץיבלינא יכדרמ השרװ וטיגב דרמה דקפמ קינלימחל

 ד״יה ׳דנאכםעמאס עקמולב

 הרחב ןמטילא היסוט .תיתרתחמ תוליעפל ךרד װדה םה .ןמטלא

 .ץורפל דיתעש וטיגב דרמב תמחולה תחאכ דנבטמס המולבב

 השרװ וטיגל המולב הרבע קינלימחב ינשה שוריגה ירהא

 רותב בושח דיקפת האלימ םש .וטיגה ימחולל הפרטצהו

 יראה דצל הרבע םימעפ רפסמו םימחולה. תוצובק ןיב תרשקמ

 דחי הלפנ דרמה לש ולוםח םע .םײברק םידיקפת עוצב םשל

 םינמרגה ןהבש בױבה תולעת ךותב םירחא םימחול םע

 .1943 יאמב הלפנ .םיזג וסינכה

 .הרכזל דובכ
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 יז זא ׳ץיטשראפ וצ ןבעגעג ײז באה ךיא ןוא םיטאבעלאב

 ןײק טעברא ףיוא ןלעטשוצוצ ךיז לעפאב א ןעמוקאב טאה

 ךיא .טגראזאב ןטםאפ א ךיוא ריא ראפ ןבאה ײז .דנאלשטײד

 וצ טלאמעד ןזעװעג זיא גונעג טשינ זא ,ןכײרטשרעטנוא זומ

 ־םטעברא ןא ןבאה טזומעג ךיוא טאה ןעמ ,ןריפאפ עשירא ןבאה

 .ןלאפנײרא גנירג טנאקעג ןעמ טאה לאפנגעק ןיא .ץאלפ

 טגאזעג רימ טאה יז ,ןבײלב טלאװעג טשינ רעבא טאה יז

 :רעטרעוו עטצעל עריא

 ןיא דנאטשפיוא רעד ,ףמאק םוצ טײרג ןענעז רימ —

 ןיוש באה ךיא .געט עטםטנעאנ יד ןכערבםיוא טעװ אטעג

 ׳ןטארראפ טשינ לעװ ךיא ןוא אטעג ןיא טראד ןטםאפ ןײמ

 •טיוט טײדאב סאד זא ׳םײװ ךיא סאװ םעד ץארט

 דעבא זיא יז ׳ןײגוצטימ ריא טימ ןטעבעג ךיז באה ךיא

 זוד שטאב בײלב ־ טגאזעג טאה יז .םעד ןגעק ןזעװעג

 עמרבח א זדנוא וצ ףיורא טמוק 1943 לירפא ןט־19 םעד

 :ךיז ןשיװצ ןדער ײז יװ רעה ךיא .עטםאבעלאב ןײמ ןופ

 סאד זא ׳ןעגאטשראפ דלאב באה ךיא .״גירק״ רעדיװ זיא פע

 באה ׳קעװא זיא ענעי ןעװ .דנאטשפיוא־אטעג םעד ןעמ טנײמ

 :טרעפטנעעג רימ ןעמ טאה ׳ןעשעג זיא סאװ ,טגערפעג ךיא

 ויא באה לאמ עטשרע םאד ״אטעג ןיא דנאטשפיוא ןא,

 דאש א״ :ןדײ ןגעװ גנונײמ א עטסאבעלאב ןײמ ןופ טרעהעג

 א ןעװעג ןענעז ײז ןעװ ,טכאמעג טשינ סאד ןבאה ײז םאװ

 •״לפײה ןײלק א.ןיוש ןענעז ײז ןעװ ׳טציא ראנ ׳עםאמ עםיורג

 ־פיורא טשינ ידכב ׳טרעפטנעעג טשינ םעד ףיוא באה ךיא

 טנוה ןטימ ןעגנאגעג ךיא ןיב טנװא ןיא .טכאדראפ א ןפורוצ

 ־ןעמאלפ ׳ןעײרעםיש ׳ןסײרפיוא טרעהעג טאה ןעמ .ןריצאפש

 ךיור רעד ,אטעג ןופ טײז רעד ןיא ןעזעג ןעמ טאה רעײפ

 .טנערבעג טלאװ עשראװ ץנאג יװ טקנופ ,טקיטשעג טאה

 טװורפעג ךיז ,קיטײװ םעד טקיטשעג רימ ןיא באה ךיא

 ׳לאז ןעמ זא ׳טימאב ךיז ׳ןרערט יד טשיװעג ,ןשרעהאב

 ץארט .גנומיטש עקירעיורט ןײמ ןקרעמאב טשיג ׳הלילח

 ־עלאב ןײמ טאה ,בוטש ןיא ןעמוקפיורא ןכאג ךײלג ,םעלא

 וד ,אישאטס״ :רימ ףיוא גנורעדנע ןא טקרעמאב םאב

 רשפא טאה רע .״? ןדײ יד ןופ לרוג ןטימ ךיז טםמענרעביא

 .מרעלקעגרעביא ןיוש באה ךיא רעבא ׳טגײמעג טשינראג

 ךימ רע טלאװ ׳אי ןעװ י ןיב ךיא רעװ ןיוש רע טסײװ רשפא

 .ןטלאהעג טשינ טונימ ןײא ןײק

 רעטסיולק ןיא ןײג וצ טאטשנא ,1943 ז־.ספ גאט ןטשרע םעד

 ץראה םאד ןוא קרק ךיא .אטעג םוצ ןעגנאגעגפארא ךיא ןיב

 רעד ןופ מײז רעטײװצ רעד ףיוא ײטש ךיא .רימ טצאלפ

 טראד .סאג־אנזאלעשז רעד ףיוא אטעג םענײלק םײב רעיומ

 ןוא ןכאל ,מייוג ןעײטש םורא .טנערבעג טשינ ךאנ טאה

 ׳ייא יוו׳ ענײא דאנ ךיז טגיפעג רעמאט ,ךוז ךיא .ךיז ןעלציוו

 ייר עצנאג א ןראפ אטעג םענײלק םוצ .טסיזמוא רעבא

 םיוא רעלופ ןיא םיצאנ טימ לופ ,םאטיוא עטרעצנאפעג

 ןופ ןלאפ ראפנײרא ןטשרע ןטימ .טנארפ ןפיוא יװ גנוטאטש

 יד ןלעװ רשפא .טםקאװ ץראה סאד .עטיוט רעטרעדנוה ײז

 םעד ךיא סײװ רעדייל .ןכערבעצ ײז םירובג עשידײ עטצעל

 ןכארבעצ א טימ םײהא ײג ןוא ןשטײד יד ןופ חוכ ןםיורג

 לעװ רשפא ׳ליצ ןטימ אטעג םוצ ןעגנאגעג ןיב ךיא .ץראה

 ןײמ טימ ןוא רעפמעק יד טימ ןקינײאראפ ןענאק ךיז ךיא

 .ךעלגעממיא ןזעװעג ןיוש רעבא זיא סאד .רעטסעװש רערעײט

 .ןעזעג טשינ רעמ ןיוש ךיא באה ןעקמילב ןײמ

 ־םטעברא ןײמ טשיוטעג ךיא באה 1943 יאמ ןט־15 םעד

 ויראטערקעם רעד ײב ןטעברא ןביוהעגנא באה ךיא •ץאלפ

 ןזעװעג זיא יז .אקצעלאס יז טאה ןסײהעג .םאבעלאב ןײמ ןופ

 ןאמ רעד .לארענעג ןקידהמחלמראפ ןשיליופ א ןופ יורפ יד

 עקיצנײא ןײא ןטלאהעגסיוא ןוא טעבראעג יז טאה ,ןלאפעג זיא

 החפשמ א ןזעװעג זיא סאד .רעטומ רעטלא ןא ןוא רעטכאט

 ןופ םיבורק ׳ץנעגילעטניא רעשיליופ רעטסכעה רעד ןופ

 רימ וצ ךיז ןבאה ײז .יקסװאקדאלקם רעימערפ םענעזעװעג

 .רעטלע ןײמ ןיא ןזעװעג זיא רעטכאט יד .ןגיוצאב טוג רעײז

 טראד באה ךיא .עטרבח א.יװ ןטלאהעג רימ טימ ךיז טאה יז

 .רעטסיולק ןיא ןעגנאגעג קיטנוז ןדעי ןוא ןזעלעג ליפ רעײז

 עשיליופ ענעזעװעג טימ טניוװאב ןזעװעג זיא זיוה עצנאג סאד

 •ןלארענעג

 ןבאה ײז .ךעלדײמ ײרד ןעמוקעג רימ וצ ןענעז יאמ עדנע

 טאהעג ךאג ןבאה ײז .ןדײ ןײק ןופ הרוצ ןײק טאהעג טשינ

 טקישעג ײז טאה ןעמ .דנאטשפיוא ןראפ ןופ םערדא םעד

 עשראװ רעטניה װאקירנעה ןיא ןענופעג ךיז ןבאה ײז .רימ וצ

 רימ ןענעז ײז .סניטםירק סלא ךיוא זיוה־םימותי א ןיא

 םאג־עגולד ףיוא יקסלאפ לעטאה ןיא זא ׳ןײז עידומ ןעמוקעג

 ןײק ךיוא ןוא לארשי־ץרא ןײק ןראפ וצ ןדײ ןעמ טבײרשראפ

 יד .ןקידײלרעד לעיציפא ןשטײד יד ןעוט סאד .עקירעמא

 זדײ ליפ ךיז ןעניפעג עשראװ ןיא זא ׳טםוװעג ןבאה ןשטײד

 טלאװעג ײז ןבאה ןפוא אזא ףיוא ןוא ןריפאפ עשירא ףיוא

 ןדלאמעג ךיז ןבאה םע .ןעגנערבמוא ײז ןוא ןדײ יד ןראנםיורא

 טאטשנא ,קיטנוז .ןדלאמעג ךיז באה ךיא ךיוא .ןדײ רעטנזיוט

 .״יקםלאפ לעטאה״ ןיא ןעגנאגעג ךיא ןיב רעטסיולק ןיא ןײג וצ

 טימ ןדײ ליפ ןעזעג ךיא באה ׳ןעמוקעגניהא. טראד ןיב ךיא

 ןפיוא רעטכייל ןראװעג רימ זיא סע .ןעיורפ ןוא רעדניק

 רעדיװ ךיז ףערט ךיא זא ׳ךעלקילג ןזעװעג ןיב ךיא .ץראה

 ־יאפ יד .ןדיי ןײק ןעזעג טשיג ןיוש גנאל יוזא .ןדײ טימ

 ןבאה ךעלדײמ עגנױ יד .ךעלקילג ןזעװעג ןענעז עטלמאז

 קעװא טסולגעג טשינ ךיז טאה סע .טצנאטעג ןוא ןעגנוזעג

 ןעמ טעװ ןגראמ זא ׳טגאזעגוצ רימ טאה ןעמ .ןטראד ןופ

 ׳טקידעלרעד דלאב ןעמ טאה ךעלדיימ יד .ןעמעננא ךיוא רימ

 ןעמ .אטעג ןיא עפורג־םפמאק רעד ןופ ןזעװעג ןענעז ײז לײװ

 ןיב ךיא •ןעגנילק ךיא לאז םנגראמוצ זא ׳טגאזעג רימ טאה

 ןרעדנא םעד .ןבײלב ןיוש ןענאק ײז זא ׳ןזעװעג אנקמ ײז

 ײז זא ׳טרעפטנעעג רימ ןעמ טאה ׳ןעגנולקעג ךיא באה גאט

 ךיז ךיא באה גירק ןכאנ .קאיװאפ ןיא עלא ןיוש ןענעז

 .ןעקנורטרעד עלא ײז ןבאה ןשטײד יד זא ׳טםװורעד

 לסיװעג א ןפארטעג ךיא באה ׳ילױ שדוח ןיא ,רעטעפש

 רעטםעװש ןײמ טימ ןעמוק רימ וצ טגעלפ סאװ ׳רוחב ןשידײ

 טימ ןעמאזוצ זא. ׳ןבעגעגרעביא רימ טאה רע .עקמילב
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 א ףיוא דנאטשפיוא־אטעג ןיא ןענאטשעג רע זיא ןעקמילב

 דנאטשפיוא ןופ עדנע רעד ייב .ףמאק ןטםערג ןיא עיציזאפ

 רצ ןלאגאק יד ןםיירוצכרוד ךיז לעפאב א ןעמוקאב רע טאה

 טאה רעמ רעבא ,רעװעג ןעגנערב וצ ןוא טײז רעשירא רעד

 װירב א ןבירשעגנא טאה עקמילב .קירוצ טנעקעג טשיג רע

 ןבאה רימ .ןעמענ טגעקעג טשינ םיא טאה רע רעבא ,רימ וצ

 ןאד ןופ .ןעזעג טשינ םיא ךיא באה רעמ ןוא טנגעזעג ךיז

 ראנ ךיז באה ךיא .עמאזנײא ןא טײרדעגמורא ךיז ךיא באה ןא

 .עסערפ יד טנעײלעג באה ךיא .טנארפ ןטימ טריסערעטניא

 אישאטם רעזדנוא״ 5ןגאז טגעלפעג ןבאה םיטאבעלאב עגײכ

 ןביוהעגנא ןבאה ןשטײד יד .״לדײמ טנעגילעטניא ןא זיא

 רעד רימ טאה גאט ןדעי .טנארפ ןשיסור ןופ קירוצ ןײג

 רימ טאה רע .תועידי עשירפ טגנערבעג רעפיוקראפ־ךלימ

 ײז ןוא ןדײ ךיז ןעניפעג רעדלעװ יד ןיא זא ״טלײצרעד

 .ןםע טימ ןגראזאב וצ ךיז ידכ ףראד ןיא טכאנײב ןעמוק

 ׳טכאדעג רימ ךיז טאה םע .ןײלא ןזעװעג ץלא ןיב ךיא

 ךיז באה ךיא .עלא ןופ ןבילבעג עקשידײ ןײא ןיב ךיא זא

 ־ץרא ןיא םירבח באה ךיא םאװ ,טימרעד טסײרטעג רעבא

 ריא ןיא עניטנעגרא ןוא עקירעמא ןיא החפשמ ןוא לארשי

 .ןײלא ןבײלב טשינ גירק ןכאנ לעװ

 א ןיא .1944 ראורבעפ זיב םאזגײא ןזעװעג ךיא ןיב יוזא

 ןפארטעג ךיא באה ׳רעטםיולק ןיא קידגעײג ,קיטגוז ןסיװעג

 ךיז ןבאה רימ •אקסניזדאר עשאב ׳לדײמ רעקינלעימכ א

 דײרפ יד .שילאקיזיר רעײז ןזעװעג זיא סאד םאװ ׳טשוקעצ

 סטעטש ךיז רימ ןגעלפ ןא ןאד ןופ .םיורג רעײז ןזעװעג זיא

 ,ךיא יװ ןטסאפ אזא ףיוא טעבראעג ךיוא טאה יז .ןפערט

 טאה יז ןעװ .אדליטאמ ןסײהעג טאה יז .רימ ןופ טײװ טשיג

 זעײ זיא ריא וצ ןעמוקעג ךיא ןיב גאט־םטרובעג טאהעג

 יז טגעלפ ,אװאלסינאטס ׳יאמ ןט־8 םעד טאהעג באה ךיא

 זײגנאגעג עדײב רימ ןעגעז ״ץאנאקלעיװ״ .רימ וצ ןעמוק

 .רעײא יד ״ןעשטנעיװש״

 טסוגיוא ןט־1 ןזיב ןעמאזוצ ןזעװעג ערײב רימ ןענעז יוזא

 רעד ףױא עגארפ ןיא ןזעװעג ןיוש ןענעז ןסור יד .1944

 טריאוקאװע ןיוש ןבאה ןשטײד יד .לסײװ טײז רעטײװצ

 ,עקשטײד א ײב טעבראעג טאה אקסניזדאר עשאב .עשראװ

 טריאוקאװע ךיז ןבאה ײז .קאילאפ א ןזעװעג זיא ןאמ סנעמעװ

 ענײמ .גנוניוװ רעד ןיא ןײלא ןבילבעג זיא עשאב ןוא

 ןײז טשינ ףראד עטרבח ןײמ זא. ,טגאזעג ןבאה םיטאבעלאב

 .ןעמוקנײרא ןלעװ ןסור יד ןעװ גנוגיוװ רעשטײד א ןיא ןײלא

 עלא רימ וצ טריפעגרעבירא טאה יז .זדנוא וצ ןעמוק ןאק י,׳

 זיא םאד .ןעמוק רימ וצ טלאזעג יז טאה גאטימ ךאג ןוא ןכאז

 ןיא ןכארבעגסױא זיא סע .1944 טםוגיוא ןט־1 םעד ןזעװעג

 ןופ טפאשרעריםנא רעד רעטגוא דנאטשפיוא רעד עשראװ

 רעמ טנעקעג טשיג טאה עשאב .יקםװאראמאק־רוב לארענעג

 ײ .ןםאשעג ןעמ טאה טכאנײב ןוא גאטײב .רימ וצ ןעמוק

 ״פענײא ןדעי ןסאשעג ןבאה רעגיאארקוא טימ ןעמאזוצ ןשטײד

 גאט ןטנעצ ןיא .פאק םעד טקעטשעגסיורא ראנ טאה סאװ

 וצ ןעמוקעגנײרא רעניאארקוא יד ןענעז דנאטשפיוא ןופ

 ץלא ןוא ןבירטעגםיורא רענױװנײא עלא ׳זיוה ןיא זדנוא

 ־עשראװ ץגאג ןיא טעמכ ןאטעג ײז ןבאה יוזא .טנערבראפ

 ףיוא ״קאינעלעיז״ םעד ףיוא טריפעג זדנוא טאה ןעמ

 רימ ןעװ .ץאלפ רעסיורג א ןזעװעג זיא סאד .םאג־אקצעיורג

 .ןשטנעמ רעטגזיוט ןזעװעג ןיוש ןענעז ׳ןעמוקעגנא טראד ןענעז

 ױו טקנופ ׳טעגרהעג ,ןגאלשעג טראד ןבאה רעניאארקוא יד

 ־עלאב ןײמ ןוא ךימ .גנולדיזםיוא רעד תעב קינלעימכ ןיא

 רעטומ עטלא יד .דנאלשטײד ןײק טריפעג ןעמ טאה עטסאב

 טא׳ד רעטכאט יד ןוא ןליופ ןיא טזאלעג ןעמ טאה עריא

 הנאטשפױא ןיא ןעמונעגלײטנא

 רעטעפש ׳יולםערב ןיא רעגאל א ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ

 א ןראװעג טראד זיא ״עװאלארענעג״ ןײמ .װאלצאדװ

 טאה יז ןוא שטײד טוג טגעקעג טאה יז לײװ ,ןירעשטעמלאד

 .ןאראטסער ןיא טעברא רעטוג א טימ טגראזאב ךיוא ךימ

 רעד ןעװ .1944 רעבמעצעד זיב טעבראעג ךיא באה טראד

 ןבארג טקישעג זדנוא ןעמ טאה ,טרעטנײנרעד ךיז טאה טנארפ

 .ץענערג רעשטײד־שיליופ רעקילאמא רעד ףיוא םעפאקא

 ״דעקלעם ענעדישראפ ןופ ןשטנעמ טימ ןזעװעג טראד ןיב ךיא

 ןזעװעג זיא זדנוא ןופ טײװ טשינ .ןדײ ןײק טימ טשינ רעבא

 יד ׳סעטרבח ענײמ ןגעלפ .ןעיורפ עשידײ ןופ רעגאל א

 ךיא .״סעציװאדישז״ יד ןופ ןטאפש ןוא ןכאל ײז ןופ םעקלאפ

 .ןגײװש ןוא ןשרעהאב טזומעג ךיז באה

 ״דחפשמ רעשטײד א טימ טנעקאב ךיז ךיא באה רעגאל ןיא

 טרעהעג טראד באה ךיא .םישזער־רעלטיה ןופ רענגעק

 .אידאר לאגעלמוא

 טעדלעמ ןעמ .ךיז ןרעטנענרעד ןסור יד .1945 ראונאי

 .טגערעגפיוא קראטש ןיב ךיא .ןריאוקאװע וצ ךיז זדנוא

 ןױש ןעעז רימ .רעטיױו ןײג וצ טשינ עפורג א ריזינאגרא ךיא

 .קישטילג ןוא טלאק ׳רעטניװ זיא םע .ןפיולטנא ןשטײד יװ

 ךיז באה ךיא ׳םיורג זיא דײרפ יד .ןגעװ יד ףיוא ןלאפ ײז

 דײרפ רעסיורג רעד טימ ןלײט וצ ןעמעװ טימ טשינ רעבא

 רעטריזינאגרא ןײמ טימ ךיא .הלפמ רעשטײד רעד בילוצ

 ןא ןופ גנוניוװ א ןעמענראפ ׳ףראד א ןיא ןפיולטנא. עפורג

 ׳קעװא ןענעז ןשטײד יד .החפשמ רעשטײד רענעפאלטנא

 ־רעביא ןבאה רימ .ןעמוקעג טשינ ךאנ ןענעז ןסור יד רעבא

 ןשטײד ענעבילבעגרעביא יד ןוא םראפ עצנאג יד ןעמונעג

 •טעברא רעד וצ ןעמונעג רימ ןבאה

 ןטאדלאם עשטײד ןפאכ ןביוהעגנא טאה עפורג רעזדנוא

 רימ .ןשינעטלעהאב ענעדישראפ ןיא ןוא רעדלעװ יד ןיא

 ןבא״ד ײז .רעװעג טימ ןטאדלאם עשטײד 25 טפאכעג ןבאה

 ןוא רעװעג סאד ןבעגעגקעװא ׳ןבעגעגרעטנוא זדנוא ךיז

 ךיז טאה סע .״׳.זדנוא טײרפאב״ :ןטעבעג ךיז שינדחפ

 25 יד ןבאה רימ ןוא לארטאפ רעשיםור א טרעטנענרעד

 .ןסור יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ןשטײד

 ןיב ךיא ןעװ ,1945 ראונאי רעט־20 רעד ןעװעג זיא םע

 .םיחצור עשיצאנ יד ןופ ןראװעג טײרפאב



 טײז רעשירא רעד ףױא / וײר־קינװאדאימ םירמ
 (ביבא־לת)

 רעד ףיוא ףמאק ןרעמש ןײמ ןגעװ ןלײצרעד ליװ דיא

 .ןורכז ןיא טצירקעגנײא קראטש רימ זיא םאד .טײז רעשירא

 ־רעדניק עצנאג ענײמ ךיא באה קינלעימכ לטעטש ןײמ ןיא

 באה ,רעטאפ א ןא ןסקאװעגםיוא ןיב ךיא .טבעלעג ןראי

 ערעטלע ײװצ ענײמ ןוא רעטומ ןײמ טאהעג ביל קראטש ךיא

 ןײמ טימ ןעװעג ץלאטש לעיצעפם ןיב ךיא .רימ ןופ רעדירב

 ךימ טאה רעטומ ןײמ ןעװ טנײה יװ קנעדעג ךיא .ןדײז ןטלא

 ףיוא ,קידנעטש ךיא באה ,ןקידעלרעד םעפע טקישעג ץעגרע

 ־טנעעג ץלאטש טימ ״? עלעדײמ ,וטםיב רעװ״ :עגארפ רעד

 רערעטלע ןײמ דלקינײא סקינװאדאימ ךענעה״ :טרעפ

 ,לטעטש ןיא טנאקאב קינײװ ןעװעג זיא רעײט אגרש רעדורב

 רערעגנײ ןײמ ןגעקאד .עשראװ ןיא טניוװעג טאה רע לײװ

 טנאקאב טוג זיא ,קינריעצה־רמושה א ,רעײט לארשי, רעדורב

 ןופ ןעװעג רעגנײ ליפ ןיב ךיא .טנגוי רעד ןשיװצ ןעװעג

 .רעײט לארשי רעדורב ןײמ

 טארײהעג טאמ רעדורב רערעטלע ןײמ .ןפאלעג ןענעז ןראי

 ץימ ךיוא .עשראװ ןיא טבעלעג ןדירפוצ ,ךעלקילג ןוא

 טימ טבעלעג ךעלקילג ןוא טארײהעג טאה רעדורב רערעגנײ

 ןבאה רעטומ ןײמ ןוא ךיא .ץלעיק ןיא דניק ןוא יורפ ןײז

 קראטש ןענעז רימ לײװ ,רעדורב ןײמ טכוזאב טפא רעײז

 ןיא לקינײא ןקיצנײא ןוא ןײא םעד וצ ןדנובעגוצ ןעװעג

 .ךענעה ןדײז ןכאנ ןםײהעג טאה םאװ ״דחפשמ רעזדנוא

 יד ןגעװ ןעגנאלקפא ןא ןעמוק קינלעימכ ןײק .1942 רעמוז

 ףיוא .רעטרע ענעדישראפ ןיא ןדײ ןופ ןעגנולדיזםיוא עםיורג

 זײמ טקישעג ןבאה רימ םאװ ,לקעפ־לטימסנבעל ןטצעל םעד

 טשינ רעפטנע ןײק ןיוש רימ ןבאה ,עשראװ ץיק רעדורב

 טםײװ רעװ״ :טנעה יד טכערב ןוא טײג עמאמ ןײמ .ןעמוקאב

 .״טגנערבעגמוא דניק ןײמ טשיג ןיוש טאה ןעמ יצ

 ןראװעג גאט ןדעי ןענעז אטעג רעװעשראװ ןופ תועידי יד

 זדנוא ײב ןבאה עכלעװ ,סרעלגומש עכעלטםירק .רעקירעיורט

 ,עשראװ ןײק טריפעגרעבירא. ןוא רעײא ןוא רעטופ טפיוקעג

 .תורושב ערעטצניפ ןעינערב ץיא ןיא ןטלאהעג ןבאה

 ׳ענײא ןענופעג ךיז טאה םינוק עכעלטםירק ענײמ ןשיװצ

 רעקינלעימכ רעדעי .טאהעג ביל קראטש ךימ טאה םאװ

 ענעלפאק טאה רע .עצירז ןופ קאיפ עגאריש יאדװא טקנעדעג

 טאה רוכיש רעד טא .טרוכישעג דימת ןוא טכאמעג סנוויוא

 ,אנילאכימ ,ראי קיצנאװצ עכעלטע ןופ רעטכאט א טאהעג

 אשטימ יד טא /׳אשטימ״ ןפורעג יז ךיא באה טצריקראפ

 יעבא טאה ,םייה רעטסארפ אזא ןום טמאטשעג טאה םאװ

 טנעקעג טשינ טאה יז .רעטקאראכ ןטוג א רעײז טאהעג

 ,טגערפעג טסא רימ ןוא ןדײ ןום ץיפ ןםיורג םוצ ןקוקוצ

 רימ זיא יז זא טליפעג באה ךיא .ןאט וצ רעלק ךיא םאװ

 ,דאש אזא רימ זיא סע״ .ןפלעה רימ ליװ ןוא ןבעגעגרעביא

 — ״;גנױ יוזא ךאד טסיב וד ,טיוט ןפיוא ןײג טםלאז וד

 — ןאטעג גערפ א ןאד יז באה ךיא .לאמנײא רימ וצ יז טגאז

 ,ןריפאפ עשיליופ ףיוא ײג ךיא ןעװ ,אשטימ רימ גאז״

 עלײװ א ךאנ ןוא טכארטראפ ךיז טאה יז ״?רימ וטספלעה

 לפיװ ףיוא ןפלעה וצ רימ טײרג זיא יז ,אי זא טרעפטנעעג

 .ןענעק טעװ יז

 ןופ ךעלרעמיצ ענײלק יד ןיא .1942 ןופ געט־רעמוז עםײה

 עשירפ לםיב א ןפאכ ,זיוה ןופ ןײגסיורא .ענשוד זיא אטעג

 זיב זיולב ןגעװאב ךיז ןגעמ ןדײ .טביולרעד טשינ זיא טפול

 ןרעה רימ .ףיוה ןפיוא ןעמאזוצ ךיז ןעמענ םינכש .טנװא 7

 וצ טאטש ןופ רעביא ךיז טפראװ גנולדיזסיוא יד זא ,ןיוש

 .ײר רעזדנוא ןיוש טמוק — ןעמ טגאז — טא ,טא .טאטש

 :טסײה םאד ,ןהנעטוצנײא זדנוא טימ ןא טבײה רעטומ ןײמ

 טזאלראפ ןבאה םאװ ,עילימאפ ןײז ןוא רעדורב ץימ ,רימ טימ

 ןײז ןעמוקעג ןוא אטעג רעצלעיק םעד ןסילש םײב ץלעיק

 רימ זדנוא ןופ טגגאלראפ רעטומ ןײמ .זדנוא טימ ןעמאזוצ

 :ןעװעטאר וצ ןעז ךיז ןלאז

 .וצרעד חוכ ןײק טשינ ןיוש באה — יז טגאז — ךיא —

 עקאט ןבאה ,יורפ םרעײט לארשי ,ןירעגעװש ןײמ טימ ךיא

 ןטעבראוצםיוא ןעלטימ עלא ןדנעװנא טלאמעד ןסאלשאב

 .״טײז רעשירא״ רעד ףיוא ןזאל ךיז ןוא ןריפאפ עשיליופ

 ןריפקעװא ךיז ןזאל טשינ יבא ,דלעפ ןוא דלאיו ןיא ןײז לאז

 .םיחצור יד ךרוד

 םנעמעװ ,יקםניוױלש רעה טימ ןדנובראפ ךיז באה ךיא

 א םרעזדנוא ,ןאראטסער א טאהעג קראמ ןיא טאה רעטאפ

 ,ךעלריטאנ ,ןפלעה רימ לאז רע ,ןטעבעג םיא באה ךיא .הנוק

 ןופ ןטנעמוקאד עשיליופ ןעמוקאבוצסיורא. ,גנוניולאב ראפ

 ןירעגעװש ןײמ ראפ ןוא רימ ראפ ,״סעםקיש״ ענעבראטשעג

 לאפ ןײק ײב טאה ,לארשי ,רעדורב ןײמ .דניק ריא טימ

 .געװ םענעבילקעגםיוא רעזדנוא ףיוא ןײג טלאװעג טשינ

 ץימ .ןײא טשינ םעד וצ ךיז טיג רע זא ,טהנעטעג טאה רע

 ץיז ךיוא טעװ ,ןדײ עלא טימ ןײז טעװ םאװ :טגאז רעטומ

 .רימ טימ

 רימ טגגערב יקםניוױלש ןוא טײצ לםיבא קעװא טײג םע

 ןײמ ןוא אלםיװ איראמ םלא ךיא .ןטנעמוקאד עײנ ענײמ

 ,ײבראפ טײג רעמוז רעד .אקםװעיאמ אנעלעה םלא ןירעגעװש

 רענײק רעבא .םיבוט־םימי יד ,טסבראה רעד ןא טמוק םע

 זיא ץראה ןיא ןדעי ײב .געט עקילײה יד טימ טשינ ךיז טײרפ

 ־םיוא טאה ןעמ יװ ןיוש ןעמ טרעה טא .רופיכ־םױ רדסכ
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 א זיולב זיא ןבילבעג ,ןדײ רעצלעיק עלא טעמכ טלדיזעג

 ףיוא ןקאראב ןיא טרירטגעצנאק ,עבעלטנגױ לאצ ענײלק

 זדנוא .ןשטײד ןופ טכיזפיוא רעגנערטש א רעטנוא ץאלפ ןײא

 ןענעדראוצנײא לארשי רעדורב ןײמ ,קנאדעג א ןײא טלאפ

 טכײל יוזא ןעװעג טשינ זיא םאד .ץאלפ־סטעברא םעד ףיוא

 .ןריפוצכרוד

 רעװעלדיש םעד ףיוא ײסאש םײב ןעװעג זיא זיוה רעזדנוא

 ןעװעג ךאנ זיא סאד .״,דאמוט״ רעד ןגעקטנא טקנופ ,געװ

 ןעמאנ ןרעטנוא טרירעפסארפ טאה טפעשעג רעזדנוא תעב

 ןוא דליש ןפיוא טאהעג רימ ןבאה סאד .״ןבאגוצ־רעטסוש״

 יד ןעװעג ךאנ ןענעז סאד םעראװ ,טנעטאפ ןפיוא ךיוא

 טביולרעד ןבאה ןשטײד יד עכלעװ טימ ןעלקיטרא עקיצנײא

 טאהעג ךיוא רימ ןבאה טפעשעג ןיא .ןעלדנאה וצ ןדײ

 .לאגעל טשינ ,ןעלקיטרא ערעדנא ענעדישראפ

 12 ןשיװצ ,סטכאנוצ־תבש ,לאמ ןײא ,השעמ א. ךיז טכאמ

 ןוא ךיא .זדנוא ײב ןעמ טפאלק ,טכאנײב רעגײז א 1 ןוא

 יד ןענעפע רימ .ןקארשרעד קראטש ךיז ןבאה רעטומ ןײמ

 א ךרודא ןריפ ,טײל־אפאטסעג ןײרא ןעמוק םע ןוא ריט

 עכלעװ ,תורוחס ענעדישראפ ןפערט ,עיזיװער עגנערטש

 ,טימ ץלא ךיז טימ ןעמעג ,ןדײ ײב ןײז טשיג ןפראד

 א רעביא ןזאל ןוא ,רעײא טימ ךעלטםעק ךםא ןריריװקער

 וצ ןבעגרעביא ץלא םאד סנגראמוצ ןלאז רימ זא ,לעפאב

 עקאט ץלא ןבאה רימ .עירעמראדנאשז רעקינלעימכ רעד

 טארדעג ךאנ זדנוא טאה ןגעװטםעדנופ ,לעפאב ןטיול ןאטעג

 ןיא .ןעמונעגרעביא קראטש ךיז טאה רעטומ ןײמ .טפשמ א

 רעטעפש .קילגמוא סיורג א ןעװעג סאד זיא טנעמאמ םענעי

 זיא קילגמוא םעד ןיא זא ,ןזיװעגםיורא רעבא ךיז טאה

 טנעקאב טײצנשיװצ ןיא ןבאה רימ לײװ ,קילג לםיב א ןעװעג

 ,ןכב ,טאה ןירעגעװש ןײמ .עירעמראדנאשז רעקינלעימכ יד

 רעד ײב ןטעבעג ןוא דלאג ןופ הנתמ ענײש א ןעמונעג

 רעצלעיק רעד ײב ןלעופ ןלאז ײז ,עירעמראדנאשז רעקיטרא

 רעצלעיק ןיא ןריזילאגעל ןאמ ריא לאז ןעמ ,טפאשרעריפנא

 .״גאםאה״

 רעקיצנײא ןײמ .ליצ רעזדנוא טכײרגרעד רימ ןבאה יוזא

 ןיא .״גאסאה״ רעצלעק ןיא ןיוש זיא רעײט לארשי רעדורב

 ענײז .טימרעד ןדירפוצ ןעװעג רימ ןענעז טנעמאמ םענעי

 קראטש רימ ןענעז ךיז ןענעגעזעג םײב רעטרעװ עטצעל

 ףיוא — רע טגאז — טםײג וד״ — * ןורכז ןיא ןבילבעג

 יורטוצ קינײװ באה ,קיטכיזראפ עשז־ײז ,ןריפאפ עשיליופ

 .״ןקאילאפ יד וצ

 ןענעז דניק ןטימ ןירעגעװש ןײמ ןוא ,רעטומ ןײמ ,ךיא

 יװ קנעדעג ךיא .גנולדיזסיוא רעד זיב בוטש ןיא ןבילבעג

 ,טלײצרעד ןוא טאטש ןופ טמוק ערעזדנוא עטנכש א ־ טנײה

 ףיוא זא ,סאג ןיא ןעגנוכאמטנאקאב אד ןיוש ןענעז םע זא

 ךיז גנורעקלעפאב עשידײ עצנאג יד זומ גאטראפ ןגראמ

 טראד ןופ .״עציװאגראט״ רעקינלעימכ רעד ףיוא ןלעטש

 טעװ םע רעװ ןוא ,גנולדיזסיוא רעד טימ ןקישפא יז ןעמ לאז

 יד .טרא ןפיוא ןרעװ ןםאשרעד טעװ ,ןלעטשנגעקטנא ךיז

 ײב ךיז ןרירטנעצנאק טײז סרעטומ ןײמ ןופ רעטםיװשעג

 ןעגנאגרעד ןענעז ןעײרשעג ןוא ןענײװעג יד ,בוטש ןיא זדנוא

 ,עלעגנײ קיצנײא ריא טמענ ןירעגעװש ןײמ .למיה םוצ זיב

 ןיהוװ ,טלעװ רעד ןיא טײג ןוא ןיטםירק םלא רעביא ךיז טוט

 גאט ןצנאג םעד ךאנ ןיב ךיא .ןגארט יז ןלעװ ןגיוא יד

 םענעי קנעדעג ךיא .טכאנראפ זיב םײה רעד ןיא ןבילבעג

 ןעמ .ןעגנאגעג זיא ןגער רענײלק א ,טכאנראפ ןקירעיורט

 ײב םענ ךיא .טלגנירעגמורא ןענעז ןגעװ יד זא ,טלײצרעד

 רעביא ךיז וט ךיא ,״עקםאמאק״ א טימ לשײק א עטנכש א

 ךאנ דלעפ ןופ טשרמולכ טײג סאװ ,עםקיש רעשיפראד א ראפ

 יד ןעװעג זיא םע לײװ ,לפאטראק ןופ ״עינאפאק״ גאט א

 ,בוטש רעד ןופ ןײגםיורא ןײמ .ןעפאק־לפאטראק ןופ טײצ

 טינ ךיא ןעק םאד ,רעטומ רעד טימ ךיז ןענעגעזעג ןײמ

 רעמ .קיבײא ףיוא טנגעזעג רעטומ ןײמ באה ךיא .ןבײרשאב

 .ןעזעג טשינ ןיוש יז ךיא באה

 באה טנאה ןיא ״עקםאמוק״ ןוא לשײק ןײמ טימ ױזא ןוא

 רעטשרע ןײמ ןיא .טזאלראפ קינלעימכ לטעטש ןײמ ךיא

 ,עדימ א ,סעלאקס יד וצ ןעמוקעגנא ךיא ןיב טכאנ־רעדנאװ

 יד רעביאנגעק .ןענײװ גאט ןצנאג א ןופ עטרעטאמראפ

 ןבאה טראד .סעקזײה ײרד ןענאטשעג ןענעז םעלאקם

 .ןפיוק זדנוא ייב ןגעלפ עכלעװ ,םירעיופ עטגאקאב טניוװעג

 ןפיוא ןקיטכענוצרעביא טביולרעד רימ טאה ײז ןופ רענײא

 יד טרעהעג ךיא באה ירפ רעד ןיא טראד קידנגיל .םעדיוב

 רעד ןופ טײװ טשינ ןעװעג זיא סאד .טאטש ןיא ןעײרעסיש

 עטרעיופ ןײמ - לאמ א טימ .״עציװאגראט״ רעקיגלעימכ

 זיוה ריא לאז ךיא טרעדאפ ןוא םעדיוב ןפיוא רימ וצ טמוק

 ןעמ טאה ,סעלאקס יד ןיא ,רעביאנגעק לײװ ,ןזאלראפ

 טאה ןעמ ןוא ןטלאהאבםיוא ךיז ןבאה עכלעװ ןדײ ןפארטעג

 ןעמ טםיש — רימ יז טגאז — ךיוא .ןסאשעג טרא ןפיוא ײז

 רימ ראפ טשינ יז ליװ ,ןדײ םיוא ןטלאהאב עכלעװ ,ןטםירק

 רימ יז טאה ןטעב גנאל ךאנ .החפשמ ריא ןלעטשנײא

 לקנוט ראנ זיא סע יװ .טנװא ןזיב ןבײלב וצ טביולרעד

 וצ ןביוהעגנא ,ףיורא רימ וצ רעיופ ןײמ רעדיװ זיא ,ןראװעג

 טשינ זאלראפ ךיא ןעװ לאפ ןיא ,עירעמראדנאשז טימ ןעארד

 יד .עצירז ןײק געװ ןפיוא סיורא ןיב ךיא .זיוה ןײז לענש

 רעמערא ןא וצ ןײרא ןיב ךיא .טנעקעג טוג ךיא באה טנגעג

 טאה ,גנוניולאב רעטוג ןוא טעבעג סיורג א ךאנ .עטרעיופ

 .טכאנ ןײא ראנ לאטש־יק ןיא ןקיטכענרעביא טזאלעג רימ יז

 רעד ןיא טרעגלאװעג ןכאװ ראפ א ךיז ךיא באה יוזא

 .עקיטשראד ןוא עקירעגנוה א ,עקיצומש א ,טנגעג רעקימורא

 ןכלעװ וצ .ןראװעג טסואימראפ ןיוש רימ זיא ןבעל סאד

 ןעמ טאה ,ןקיטכענוצרעביא ןטעב ןעמוקעג ןיב ךיא רעיופ

 ־עגראפ שרעדנא. ךאד רימ באה ךיא .ןבירטעגסיורא ךימ

 .ןעלדנאה שרעדנא לסיבא ןלעװ ןקאילאפ טנײמעג .טלעטש

 ףיוא ןלאפעגנא ךאנ ײז ןענעז ,ןפלעה וצ טאטשנא רעבא

 וצ ןבעגעגרעביא וליפא ןוא ,ץלא ײז ײב טביורעגוצ ,ןדײ

 .עירעמראדנאשז רעד

 ןכאנ ןקאילאפ יד ראפ •ןעמוקאב ארומ רעמ ךאנ טאה ןעמ
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 ײז ןענעז םיױג עפורג א .בואטלעקרוט רעדירב יד טימ לאפ

 םוצ זיב ןאטעגםיוא ׳קינלעימכ רעטניה סעלאקס יד ןיא ןלאפאב

 םאד .טעגרהעג ײז ףוס םוצ ןוא ןעמונעגוצ ײז ײב ץלא ׳דמעה

 א ןפארטעג ןבאה ײז ןעװ ,טכאנײב ןאטעג סנטסײמ ײז ןבאה

 ׳טכאנײב ראנ ןעװעג זיא ףראד וצ ףראד ןופ ןרעדנאװ ןײמ .דײ

 ךימ טאה בואטלעקרוט רעדירב יד ןלאפרעביא ןכאנ רעבא

 ןײא רימ טלאפ לאמא טימ .קערש עקידארומ א ןעמונעגמורא

 ףראד ןקידתונכש א ןיא ןײג ןוװרפ ךאנ לאז ךיא ׳קנאדעג א

 ,זדנוא טימ טעדנײרפאב ןעװעג טוג זיא רעכלעװ ׳רעיופ א וצ

 ןזאל דאד ןוא ןיױ םחרמ רימ ףיוא ךיז רע טעװ רשפא

 .ײװצ־טכאנ א ןקיטכענרעביא

 א ןכוזםיוא ,רעטצנעפ םוצ וצ קידנעטש ךיא געלפ םדוק

 עדמערפ ןײק ןאראפ טשינ ןענעז םע יצ ׳ןקוקנײרא ןוא עראפש

 ןענעז ךימ ״ןםירגאב״ םאװ עטשרע יד .בוטש ןיא ןשטנעמ

 דלאב .ןליב דליװ א טימ ךימ ןלאפאב ײז .טניה יד דימת

 ץנאג ףיוא ךימ טמענ רעכלעװ ׳תיבה־לעב רעד םיורא טמוק

 ׳ןטלאהעג ןרעג ריד טלאװ ךיא ־רימ וצ טגאז ןוא טלאק

 ןלעװ ײז ,• רעדניק ענײלק ענײמ ראפ ארומ באה ךיא רעבא

 ׳עקשידײ א ןפאלשעג זיא זדנוא ײב זא ׳ןעלפאלפסיוא ןגראמ

 ןדײ ןטלאהאבםיוא ראפ זא — רע טגאז — ךאד טסײװ וד

 ׳ןפלעה ךאד רימ לאז רע ׳ןטעב וצ ןא ביוה ךיא .טיוט טארד

 ןעמעננײרא ךימ לאז רע ׳בורק א ,ןטנאקאב א רע טאה רשפא

 א ךיז טיג רע .ןיולאב ןטוג א ראפ ׳טײצ רעסיװעג א ףיוא

 ןגראמ ןעמוק לאז ךיא ׳טגאז ןוא ׳טכארטראפ א עלײװ

 קיטײז א ןיא טגיוװ רעכלעװ ׳רעגאװש א טאה רע ׳טכאנײב

 טעװ רע .ןעװעג טשינ שטײד ןײק ךאנ זיא טראד ׳ףראד

 ףיוא ןזאלנײרא ךימ לאז רע ,רעגאװש ןײז ףיוא ןקריװ ןוװרפ

 .טײצ רעסיװעג א

 ,םיא וצ ןעמוקעג רעדיװ ךיא ןיב טנװא ןיא סנגראמוצ

 .טרעפטנעעג םיא טאה רעגאװש ןײז סאװ ׳ןרעװ רעיוװעג

 ׳רעגאװש ןײז .גנושאררעביא ןא טראװרעד ןיוש רימ טאה אד

 ןײז טימ טראװעג ןױש טאה ןראי־לטימ יד ןיא רעיופ א

 דלאב עקאט טאה רע .ךיז וצ ןעמענוצמײהא ךימ ׳עטרעיופ

 טײרגעגוצ עקאט רימ טאה ביױו ץיז ׳דרעפ יד טנאפשעגנײא

 .קיטסארפ רעבא ׳ןײש ןעװעג זיא טנװא רעד .ץאק ןעמעראװ א

 ןעגנערב ײז לעװ ךיא זא ׳טגאזעגוצ ײז ךיא באה געװ ןפיוא

 עטנאקאב ײב ןטלאהאבםיוא ןבאה רימ עכלעװ ׳ןכאז ליפ

 ןענעז רימ זיב העש יױוצ ןראפעג יוזא ןענעז רימ .םירעיופ

 עטסאבעלאב ןײמ .װעכעשזאג ףראד ןיא ןעמוקעגנא םולשב

 ןפיוא בוטש ןופ ןוא ,בוטש ןיא טריפעגנײרא לענש ךימ טאה

 םוצ יורטש טײרגעגוצ רעיופ רעד רימ טאה טראד .םעדיוב

 ךאנ לאמ עטשרע םאד .ךיז ןקעדוצ םוצ ךיוא ןוא ןטעבסיוא

 ־עגנײא קיאור ךיא באה ׳בוטש סרעטומ ןײמ ןזאלראפ ןײמ

 .טפול עשיפראד עשירפ יד טמעטא

 טוג יוזא ׳רעגעלעג־ױרטש םעד ןיא ׳טראד רימ זיא סע

 טשינ לאמנײק ךיז לאז טכאנ יד ןטעבעג באה ךיא זא ,ןעװעג

 •ןקידנע

 ןײמ ךימ טאה ,ןגאט וצ ןביוהעגנא ראנ טאה םע יװ

 רעלעט א. טלעטשעגקעװא רימ ײב ןוא טקעװעג עטםאבעלאב

 טקעלעגסיוא שממ באה ךיא .שטשראב ןרעיוז טימ לפאטראק

 יירד יױוצ עטסאבעלאב ןײמ רימ טאה יוזא ןוא ׳רעלעט םעד

 .ןםע טגנערבעג גאט ןיא לאמ

 ןוא םאבעלאב ןײמ ףיורא רימ וצ זיא גאט ןטײװצ ןפיוא

 ךיז לאז ךיא ׳ןדער ןביוהעגנא טאקילעד רעײז רימ טימ

 עטגאזעגוצ יד ןביולקפיונוצ ,רעפרעד יד ןיא ץיג וצ ןטײרגוצ

 ־טימ טכאנ עדעי רימ טימ זיא עטםאבעלאב ןײמ .ןכאז

 .טרעדנאװעג ןכאװ ײװצ עפאנק יוזא ןבאה רימ .ןעגנאגעג

 עלופטרעװ ערעדנא ךאנ טימ טנאװעגטעב ןײמ ײז באה ךיא

 םאבעלאב ןײמ ןעװ ׳ןכאװ ײװצ ךאנ .טפעלשעגפיונוצ ןכאז

 ךימ לאז ךיא ׳רימ וצ רע טגאז ׳טפאטשעגנא ןעװעג ןיוש זיא

 ליױו ׳ןטלאה רעגנעל טשינ ךימ ןעק רע ׳ןריװרענעד טשינ

 ןטלאה ראפ זא ןעגנודלעמ ףראד ןפיוא אד ןיוש ןענעז םע

 זיוה ןײמ טזומ וד ׳געװםיוא ןא ריד ךוז״ .טיוט טארד ןדײ

 ״!ןזאלראפ

 ךימ לעװ ךיא זיב געט ראפ א ךאנ םיא ײב טעב ךיא

 .רעטכאט סעגאריש .אשטימ ןידנײרפ ןײמ טימ ןקידנעטשראפ

 ןײמ .עשראװ ןײק וױרב א ריא וצ בײרש ןוא ךײלג םענ ךיא

 עכעלטע ךאנ .טסאפ־לענש טימ וױרב םעד טקיש סאבעלאב

 ־וטניא ןײמ .ןפלעה וצ טײרג זיא יז .רימ וצ יז טמוק געט

 ךימ טגערפ יז .טריפראפ טשינ ,סע טםײה ׳ךימ טאה עיציא

 .רימ וצ טגאז יז .ןכאז רעדא טלעג ליפ באה ךיא יצ טשינ

 ־נאװער ריא ךיא לעװ ׳גירק יד ןבעלרעביא לעװ ךיא ןעװ זא

 גנוניוװ א ןעגנודעג רימ טאה יז זא, ,טלײצרעד יז .ןרישז

 .ןיראטאקאלבום ריא ןײז לאז ךיא ,יורפ רעטלא ןא ײב

 זומ ׳ךיורבעג ןטשרע ןופ ןכאז ערעדנא עלא ןוא טנאװעגטעב

 טײרגעגוצ טאהעג רימ ךיא באה ןכאז ענײמ .ןפאש רימ ךיא

 באה ךיא .םײה רעד ןיא קידנעײז ךאנ ,סעזילאװ עכעלטע ןיא

 עלא יד .םירעיופ עטנאקאב ענעדישראפ וצ טקישעצ ײז

 ײז ׳ײז טימ טדערעגפא ןוא טניולאב טוג ךיא באה םירעיופ

 יד לעװ ךיא ןעװ ןטײקירעװש ןײק ןכאמ טשינ רימ ןלאז

 .ןפראד ןכאז

 ןזאל טכאנײב ןוא םיטאבעלאב ענײמ טימ ךיז ןגעזעג ךיא

 ןרעדנאװ טכעג עכעלטע ךאנ .עצירז ןײק געװ ןפיוא ךיז רימ

 טאה ןידנײרפ ןײמ ׳טלעטשעגנעמאזוצ שזאגאב ןײמ ךיא באה

 טםאפ רעד טימ טקישעגקעװא ןוא ןעמונעג ךיז וצ ץלא םאד

 רעטצעל רעד .טײרגעגוצ ץלא ןיוש זיא טא ןוא .עשראװ ןײק

 .קינלעימכ לטעטש ןײמ קיבײא ףיוא ןזאלראפ ץימ ראפ טנװא

 יז טראװ טײצ־גאטימ ׳ךאװטימ ׳ןגראמ זא ,פא ןדער רימ

 .םוקנא רעקינלעימכ םײב ײסאש ןפיוא ץלעיק ןיא רימ ףיוא

 עגנאל א רימ ראפ ךאנ באה ךיא .טנװא קיטםניד זיא סע

 בוטש ענעלאפעגנעמאזוצ א טכוזעגםיוא רימ ךיא באה .טכאנ

 טראד ןוא טשינ טניוװ רענײק װו ׳געװ רעװעלדיש ןפיוא

 ענעדישראפ רימ ןבאה טכאנ עצנאג א .טכאנ יד ןסעזעגרעביא

 'ד ןזאלראפ וצ טרינאלפ באה ךיא .טקינײפעג ןעקגאדעג

 ־תיב ןכרוד ןאד ןוא ״עצירמ״ יד ןײגכרוד ׳םורא ןטניה טאטש

 ךיא באה טנעמאמ ןטצעל ןיא .ץלעיק ןײק םופוצ תורבקה
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 ןײמ ןגיוצעג קראטש יוזא ךימ טאה םע .ןאלפ ןײמ טרעדנעעג

 ארומ ץימ ץארט .ףיוה ןײמ ףיוא קוק ץיא ךאנ ןבעג ,זיוה

 ײב טנעקעג טשינ ךיא באה ,ןעעז טשינ רענײק ךימ לאז םע

 ועמעלא םעד ףיוא קילב ץיא ךאנ טשינ לאז ךיא ,ןלעופ ךיז

 ןײמ וצ ץירא. ךאנ ןיב ,ןאטעג טוג עקאט באה ךיא .ןבעג

 ןײמ ןופ םורג א ןעמונעגפא ךיא באה טראד ,ןכש ןכעלטסירק

 רעצלעיק ןיא־עקאט ךיז טניפעג רע זא ,רעײט לארשי רעדורב

 זא ,רעדורב ןקיצנײא ןײמ ןופ םורג רעד .רעגאל־סטעברא

 .טומ ןבעגעגוצ ןוא טקראטשעג רעײז ךימ טאה ,טבעל רע

 קוק ןטצעל םעד ביג ,ןכש ןשײוג ןײמ טימ ךימ ןגעזעג ךיא

 ראפ הנכס־טפיוה יד .געװ ןיא ךיז זאל ןוא זיוה רעזדנוא ףיוא

 רעםיוא ןיוש ןיב ךיא .ײבראפ ךעלדנע זיא יוג ןשימײה א

 וצ טײצ ןופ .םאזגנאל רימ ײג ךיא ,קינלעימכ טאטש רעד

 ןיא ןגאװ־ןוא־דרעפ טימ טראפ רעיופ א יװ ךיא עז טײצ

 א ןײא רימ טלאפ ,טײקדימ עקראטש א ליפ ךיא .טאטש

 ךימ לאז רע ,רעיופ םײב ןטעב ץא ןײגוצ רשפא ,קנאדעג

 ־ העד רעד טימ ךיז גאלש ךיא .ןגאװ ץױ ףיוא ןעמענפיוא

 רעטעפש ןוא ןעגנאגעגוצ טשינ ןיב ךיא .ןײגוצ טשינ רעדא אי

 ןענעז ןטקנופ עסיװעג ףיוא לײװ ,טײרפעג ךימ ךיא באה

 ןעלגומש ײז יצ ןרופ יד טרילארטנאק ןוא םיורא ןעמראדנאשז

 ןעמ טאה רעבא ךימ .ןײרא טאטש ןיא זוורוחם ענעפידט טשינ

 .ןטלאהראפ טשינ ײז ןבאה םרעײגםופ ליױו ,טרידיװער טשיג

 וװ ,ץלעיק ןײק ןעמוקעגנא םולשב רימ ךיא ןיב םורא יוזא

 יז .רימ ףיוא טראװעג ןוא ןענאטשעג ןיוש זיא ןידנײרפ ןײמ

 •סראד .ןטסירק עטנאקאב עריא וצ ןעממעגטימ ךימ טאה

 ןראפ וצ ןםאלשאב ןבאה רימ .טנװא ןזיב ןעװעג רימ ןענעז

 ןיא .עשראװ ןײק גאטראפ ןעמוקוצנא ידכ ,גוצטכאנ ןטימ

 רעד ןעװ .לאזקאװ רעצלעיק ןפיוא קעװא רימ ןענעז טנװא

 ליפ טימ ןעמאזוצ ןײרא רימ ןענעז ,ןעמוקעגנא זיא גוצ

 עכלעװ ,םעשזראלגומש ןעיורפ סנטסײמ ,ןרישזאסאפ ערעדנא

 ךעלטעטש ענײלק ןופ טלגומשעג גירק ןופ טײצ ןיא ןבאה

 ןידנײרפ ןײמ .עשראװ טאטש רעםיורג רעד ןיא לטימםנבעל

 לקעפ ןײא ןבעגעג ךיוא רימ טאה יז .טכאמעג ךיוא םאד טאה

 ײז טאג .אזא ןיב ךיא ךיוא זא ,ןםײה לאז םע ׳טנאה ןיא

 ןײק ןבאה רימ ןוא םאדאר ךרודא. ןיוש ןענעז רימ ,קנאד

 ,טלײצרעד רימ טאה ןידגײרפ ץימ יװ .טאהעג טשינ עיזיװער

 .עיזיװער א ןכאמטימ םאדאר ןיא טזומעג דימת טעמכ ײז ןבאה

 •גנורעטש ןא געװ ןצנאג םעד ךרודא רימ ןענעז לאמ םאד

 רימ זא ,ןעזעג ןבאה רימ ןעװ טײרפעג קראטש ךיז ןבאה רימ

 ןײמ ןיא לאמ עטשרע סאד ןיב ךיא .עשראװ ןיא ןיוש ןענעז

 טײג יז .טנאה ןיא לקעפ א רימ טיג יז .עשראװ ןיא ןבעל

 טאהעג ארומ םרעדנוזאב ןבאה רימ .ךאנ ריא ײג ךיא ןוא

 קראטש ןבאה עטצעל יד .ײצילאפ רעשיליופ ,ןקאילאפ ראפ

 םעד ראפ ןוא — טײז רעשירא רעד ףיוא ןדײ טרישזאטנאש

 .ןעמוקעג זיא ,ןקארשעג ךיז באה ךיא םאװ

 ׳עיצאטס״טפיוה יד ןזאלראפ דלאב ןיוש ןעײג רימ יװ

 טזאל ,טנאיצילאפ רעשיליופ א געװ םעד רימ טלעטשראפ

 ״!טריטסערא טםיב וד״ ־טגאז ןוא ץיג טשינ רעטײװ ךימ

 ךימ ןבאה דלאב רעבא ,טלעטשעגנגעקטנא ךיז באה ךיא

 .ןטאפש רימ ןופ ןביוהעגנא ןוא טלגנירעגמורא עכעלטע ךײלג

 ,טאיראםימאק ןיא ןגיוצעגנײרא חוכ טימ ךימ ןבאה ײז

 ײב ןענופעג ,עיזיװער עגנערטש א רימ ײב טריפעגכרודא

 רעדרעמ עשיליופ עטריניפאר יד .לאטיפאק ןצנאג ןײמ רימ

 ןזאל רימ ,קילג טסאה וד״ ־ןבעגעגוצ ײברעד ןבאה

 ףיוא ןדײ ליפ ײב ןיוש ןבאה רימ לײװי ,לוױטש ענײד ורוצ

 ךעלצעלק יד ןיא תורצוא ליפ ןעגופעג טײז רעשיליופ רעד

 רעד ןיא .1942 רעטניװ ןעװעג זיא םאד .״לוױטש ערעײז ןופ

 עכיוה ןעװעג ןרעדאמ קראטש ןענעז גירק רעד ןופ טײצ

 ןטײקכעלגעמ טאהעג ןבאה םאװ ,ןעיורפ ךיוא .לוױטש־רעגעמ

 ,ןגארטעג לוױטש ןבאה ןעיורפ עכעלטםירק ליפ ךיוא ,וצרעד

 עכיוה עניורב טכאמעג עקאט רימ ךיא באה ראפרעד

 ןראלאד עמום עםיװעג א טגײלעגנײרא עקאט ןוא לװיטש

 •ךעלצעלק יד ןיא

 רעד ןײרא רימ וצ טמוק ,טכאנ־רעטניװ א ןציזפא ןכאנ

 רימ ביג ךיא יצ ךימ טגערפ ןוא טאיראסימאק ןופ ראםימאק

 ,םיאטח ענײמ ראפ רימ טארד סע סאװ ׳ןובשחו־ןיד א פא

 ראפ ,טײז רעשיליופ רעד ףיוא שינביולרעד א ןא ןײג ןראפ

 ךיז ײב ןגארט ראפ ןוא עטױלאװ עדמערפ ןטלאהאבםיוא

 לעװ ךיא — רימ וצ רע טגאז — הבוט א רימ טוט רע .דלאג

 טשינ ןעװ ,ןזאל ײרפ ךיד לעװ ןוא ןעמענוצ ץלא םאד ריד

 .ישטײד יד וצ ןבעגרעביא ךיד ךיא לעװ — רע טגאז —

 ףיוא םיורא •.ןלײװסיוא לאז ךיא ,טײצ העש א רימ טיג רע

 ךימ ןבעגרעביא רעדא ,המשנ רעד ײב ןשארג ןײא ןא ײרפ רעד

 ץימ טכארטאב ןוא ץיז ךיא .טיוט טםײה םאװ ,ןשטײד יד וצ

 ,רעפטנע ןכאנ טמוק ראםימאק רעד ןעװ .עגאל עקירעיורט

 ־םיא רעפטנע ןוא ץאלפציז ןײמ ןופ ףיוא ךימ ךיא לעטש

 ךימ טםלאז וד ןבילקעגםיוא באה ךיא !־ואםימאק רעה״

 וד ןעװ ,טיוט ןפיוא ןײג ליװ ךיא .ןשטײד יד ןבעגרעביא

 ,ןבעל םוצ ןעלטימ ןא ןיב ךיא •ןעמענוצ ץלא רימ ײב טסליװ

 טסיג וד ןעװ רעבא ,טיוט ןפיוא יװ ײס עטפשמראפ א

 .טפשמראפ רימ טימ ןעמאזוצ וטםיב ,ןשטײד יד רעביא ךימ

 זדנוא ןשיװצ — םיא ךיא גאז — רעבא זיא דישרעטנוא רעד

 וד רעבא ,טשינ דישרעטנוא ןײק ןיוש זיא רימ זא ,עדײב

 ,ןלײצרעד ןשטײד יד ץלא לעװ ךיא .ןבעל יאדװא ךאד טסליװ

 ײרפ ךימ ןוא ןעמענוצ טלאװעג ץלא רימ ןופ טסאה וד יװ

 •־ךזאל

 רע טיג טנעצארם 50 זא ,טלדנאהעגפא ןבאה רימ ׳רוציקב

 ,טנאיצילאפ א וצ רימ טלעטש רע זא ,םכםה ןטימ קירוצ

 באה ךעלריטאנ .םאג עקםװאלופ ףיוא פא ךימ טריפ רעכלעװ

 .ןעװעג זיא יוזא .רעמונ םעיונעג םעד ןבעגעגנא טשינ ךיא

 ץימ וצ ןא ךעלדנע םוק ןוא יאװמארט ןופ םיוא גײטש ךיא

 ףיוא טלאם ,ריט יד רימ טגפע יז .עקםװאלופ ףיוא ןידנײרפ

 טלײצרעד ־ד .דײרפ ןופ טניױו ,ןשוק וצ ןא ךימ טבײה ,רימ

 ױא יז .טריטסערא ךימ טאה ןעמ יװ ׳ןעזעג טאה יז זא ,רימ

 יז טגאז — באה ךיא .רעמ טשינ בעל ךיא זא ,רעכיז ןעװעג
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 ןקישפא ייז ןוא ןכאז ענײד ןקאפנעמאזוצ דײלג טלאװעג —

 .רעגאל־םטעברא רעצלעיק ויא רעדורב ןײז וצ

 הריד רעטיירגעגוצ ןיימ ןיא קעװא רימ ןענעז טנװא ןיא

 ,ױרפ ערעטלע ןא ,עטםאבעלאב ןײמ .13 אקסרעיאטנעיווש ףיוא

 ןטלאהעגםיוא ריא באה ךיא .גנומאטשפא ןײמ ןופ טסוװעג טאה

 יד ןעװעג זיא ןײלא יז .זװאצוה עלא טימ גנוניוװ עצנאג יד

 ־יױוצ א ראנ ןעמוקעג זיא יז ,רעטכאט ריא ײב ךאװ עצנאג

 זיוה ןופ ״עצראזאד״ םעד ראפ .ןבוזאב ףיוא ךאװ א לאמ ײרד

 עבלעװ ,הבורק א םריא םלא טלעטשעגראפ ךימ יז טאה

 ךיז באה ךיא .ןשטײד יד ןגעק רענאזיטראפ יד טימ טעברא

 טאה טײצ וצ טײצ ןופ .ןםאג יד ןיא טגעװאב קיגײװ רעײז

 ןפיוא ןטקודארפ לםיב א טײרגעגוצ ןוא טכוזאב אשטימ ךימ

 געט .גנוניוװ ןײמ ןיא טליפעג טוג ךימ באה ךיא .רעטניװ

 ךיא ןיב געט עצנאג .גנאל ןראי יװ ןגיוצעג רעבא ךיז ןבאה

 ןײמ .עטםאבעלאב ןײמ ראפ ןקאז טעװערעצעג ןוא ןםעזעג

 .ןענעייל וצ רעכיב טגנערבעג רימ טאה ןידנײרפ

 רעדורב ןײמ טימ טקאטנאק ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב לײװרעד

 ןיוש ןענעז עלא ײז .דניק ןוא יורפ ץיז טימ ןוא רעײט לארשי

 .״גאםאה״ רעגאל־סטעברא רעצלעיק ןיא ןעמאזוצ ןעװעג

 ןײמ ןופ ןבירשעג ,וױרב ןקירעיורט א ךיא םוקאב לאמ א טימ

 עכעלטע ךיז ןעניפעג רעגאל ןיא זא ,טבײרש יז .ןירעגעװש

 יז .ןעמענוצ ײז טעװ׳מ זא ,קראטש טדער ןעמ ןוא רעדניק

 רשפא .ןעװעטארסיורא דניק ריא טלאװעג רעבירעד טלאװ

 ־ראלא םעד ךאנ .ךיז וצ ןעמענ םע לאז ךיא ,ךעלגעמ זיא

 םעטסאבעלאב ןײמ וצ קעװא ךײלג ךיא ןיב וױרב ןקידנרימ

 ןרערט טימ ןטעבעג יז באה ןוא ,סאג־עשטורק ףיוא ,רעטכאט

 ןײק ןראפ ךײלג לאז יז ,גנוניולאב רעטוג א ראפ ןגיוא יד ןיא

 סע ,רעדורב ןײמ ןופ דניק עקיצנײא םאד ןעװעטאר ץלעיק

 .רימ וצ ןעגנערב

 רענײלק רעד ,רע טאה ,טכארבעג דניק סאד טאה יז ןעװ

 ןיא ןעװעג רע זיא טײצ עצנאג יד זא ,טלײצרעד ,קעיגעה

 רעד וצ קעװא ןענעז ןרעטלע יד ןעװ .לאגעלמוא רעגאל

 ןופ ענײא ןיא טעבעגגײא רעירפ םיא ןעמ טאה ,טעברא

 ןצנאג םעד טקעדעגוצ ןגעלעג רע זיא טראד ״ןשטירפ״ ערעײז

 ןיוש ןענעז עלא ןעװ ,טנװא ןיא טשרע .טפול ןא גאט

 ןפאכ וצ ידכ ,ןעמונעגםיורא םיא רעטומ יד טאה ,ןפאלשעג

 רעיוװעג ןשטײד יד ןענעז ןגעװטםעדנופ .טפול עשירפ לםיב א

 ריפ .ןלעטשוצוצ ײז ןליופאב ןוא ,רעדניק יד ןגעװ ןראװעג

 סאװ ,טםירק רעטנאקאב א •ןעװעג ןצגאג ןיא ןענעז רעדגיק

 ףניפ ןיול ןטוג א ראפ טאה ,רעגאל ןיא טעבראעג טאה

 רעד ןיא ,םיא ײב .םענײלק םעד ךיז וצ ןעמונעג גאטראפ

 סעטסאבעלאב ץימ באה ךיא זיב ,ןעװעג דניק םאד זיא ,םײה

 .רימ וצ ןעגנערב םיא טקישעג רעטכאט

 ןופ דניק עקיצנײא סאד .רימ ײב דניק םאד זיא טא ןוא

 םאװ ,רעטומ ןײמ ןופ לקיגײא עקיצנײא םאד ,רעדורב ןײמ

 .טרעטעגראפ שממ ןבאה רימ

 טבעלעג קיאור ןוא ליטש ךיז רימ ןבאה גנאל־םישדח

 ןלאפעגניױא רעדיװ ןיב ךיא זיב ,13 עקםרעיאמניװש ףיוא

 טלאװעג ןבא׳י ייז .ןטםישזאטנאש עשיליופ יד ןופ טגעה יד ןיא

 ךיא .ןשטײד יד טימ טארדעג ,טשינ ןעװ ןוא טלעג עמוס א

 יװ .קעװא ןענעז ײז ןוא טלאצאב טוג ײז ,ךעלריטאג ׳באה

 ךיא באה ,פערט יד ןזאלראפ ײז זא ,טרעהעג באה ךיא ראנ

 ,םעדיוב ןפיוא ףיורא ןוא דניק ןטימ ןאטעגנא לענש ךיז

 באה גאטײב .ןראװעג לקנוט זיא םע זיב טראװעגוצ טראד

 ײז ןטראוו רשפא ,זיוה םאד ןזאלראפ וצ טאהעג ארומ ךיא

 באה ,ןראװעג לקנוט לםיבא דאנ זיא םע יװ .ןטנוא רימ ףיוא

 וצ ןראפעג ןענעז רימ .טזאלראפ זיוה םאד דניק ןטימ ךיא

 טלײצרעד ריא ךיא באה טראד .רעטכאט סעטםאבעלאב ןײמ

 זדנוא לאז יז ,ןטעבעג באה ךיא ןוא ,שזאטנאש םעד ןגעװ

 שממ זדנוא טאה יז .טםיזמוא רעבא .ןקיטכענרעביא ןזאל

 ןײמ וצ עקסװאלופ ףיוא ןראפעג ןענעז רימ .ןפראװעגסיורא

 יז עטםאבעלאב ריא ײב ןלעופסיוא יז טעװ רשפא ,ןידנײרפ

 ,טלײצרעד לאמא רימ טאה יז .ןקיטכענרעביא ןזאל זדנוא לאז

 ,ןקיטכענרעביא טשינ טכאנ ןײא וליפא ךיא ןאק ריא ייב זא

 ,ןיראטאקאלבוס א ראנ זיא יז ,גנוניוװ ריא טשינ זיא סאד לײװ

 םאװ רעבא .עקטימעםיטנא ןא זיא עטסאבעלאב ריא זא ןוא

 וצ וװ טאהעג טשינ ךאד באה ךיא ? ןעוט טנעקעג ךיא באה

 .ןםאלשעג ןעװעג ריט יד זיא קילגמוא ןײמ וצ .ןקיטכענרעביא

 ־עלאב ריא .סנגעװרעטנוא ןעװעג םינפא זיא ,ןידנײרפ ןײמ

 עליױו א ײטש ךיא .בוטש ןיא ןעװעג טשינ ךיוא זיא עטסאב

 ןיוש זיא םע זןעמ טײג ןיהוװ ,פאק םעד רימ ךערב ןוא

 טכא רעגײז א זיב טביולרעד ראנ זיא ןײג ןוא רעטצניפ טוג

 .טנװא ןיא

 באה ךיא ןכלעװ ,םערדא ןא ךיז ךיא ןאמרעד גגילצולפ

 ןוא שזאקשזאראד א וצ וצ ײג ךיא .ןעמוקאב לאפוצ א ךרוד

 םוצ וצ םוק ןוא סיוא גײטש ךיא .עננעש ףיוא ןריפ ךימ סײה

 רעיוט סאד .טכא ךאג ,סיוא ךיז טחיװ ׳ןיוש זיא סע .רעיוט

 זיוה ןופ ״עצראזאד״ רעד .גנילק ךיא .ןםאלשעג ןיוש זיא

 ,החפשמ ןײמ וצ .ליװ ךיא ןעמעװ וצ ךיז טגערפ ןוא טמוק

 א ןעװעג זיא םאד .יקםנילאמס שואעדאט — םיא ךיא גאז

 טכאמעג טאה ״עצירמ״ רעד ןופ רעטאפ ןײז .יוג רעקינלעימכ

 זא. ,רימ טלײצרעד ןוא ךײלג ךימ טגעקרעד רע .סענמורט

 טאה רע ןוא ןוא םיא ײב ןעװעג ךיוא זיא גרעברעבליז עינעה

 •״גאםאה״ רעװאכאטםנעשט ןיא ןעמוקרעבירא ןפלאהעג יז

 ׳ןעניולאב וצ טוג ריד טײרג ןיב ךיא :ךײלג םיא גאז ךיא

 רעטעפש .םיכסמ זיא רע ,ןקיטבענרעביא ןזאל ךימ טםלאז וד

 ךיא .גנוניוװ א ןכוזםיוא ןפלעה רימ לאז רע ,םיא ךיא טעב

 וצ טשינ רע טײג סנגראמוצ .ןלאצאב ראפרעד טוג םיא לעװ

 .גנוניוװ א רימ ראפ ןכוז טימ ךיז טמענראפ רע .טעברא רעד

 ־ראם רע טעװ ןכוזםיוא גנוניוװ ןײמ ײב זא ,טוג טםײװ רע

 ךיא .טלאהעג ךעלשדוח א סנײז טפערטאב׳ס יװ רעמ ןעניד

 ,ךעלדנע .ןעמוק ץיז ףיוא טראװ ,זעװרענ םורא ךימ ײרד

 ןםעוצפא םיא טיג יורפ ןײז .רע טמוק טכאנ ןוא גאט ןשיװצ

 םאד .םיטאבעלאב עײנ ענײמ וצ געװ ןיא ךיז ןביולק רימ ןוא

 סאד .טענאד ןום מײװ טשינ — רימ רע טלײצרעד — זיא

 רימ ןענעז ךעלדנע .אטעג םוצ טרעהעג לאמא טאה זיוה
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 ־אקסגאפ ןופ גנעגנײרא ײװצ טימ ןינב רעסיורג א .ןעמוקעגנא

 לאמא אד זיא׳ס .זיוה־לקניװ א .1 אקםנאיראמ ןוא 34 סאג

 ףיוא טכאמ ״עצראזאד״ רעד .״עינלאשטעיפזעבוא״ יד ןעװעג

 ןפיוא לכײמש א טימ זדנוא ראפ ךיז טזײװאב ,רעיוט סאד

 וצ סעפע ךײלג זדנוא טכאמ ןוא ןײגנײרא זדנוא טעב .םינפ

 ןוא ןסעזעג ךאנרעד ןוא ןסעגעגפא קאמשעג ןבאה רימ .ןסע

 ןײגוצקעװא ןיוש ךיז טײרג רעלטימראפ ןײמ .טסעומשעג

 .טרא סאד רימ ןצנאשוצ ןײז ראפ טלאצאב םיא באה ךיא ןוא

 םיא ׳ןראװעג קיטראפ ךיא ןיב םאבעלאב ןײמ טימ ךיוא

 טכאמעג ךײלג באה ךיא .טלעג־הריד שדוח א ראפ טלאצאב

 עדײב רימ .דניק־ןרעדורב ןײמ ראפ ןוא רימ ראפ טעב סאד

 טםײרט ׳סאבעלאב רעײנ ןײמ וצ טמוק ׳טעב ןיא ןיוש ןגיל

 — ײטשראפ ךיא .קיצראה רעײז רימ וצ טדער ןוא ךימ

 ןוא טכאמעגטימ ןיוש טסאה וד לפיװ — רימ וצ רע טגאז

 ךיא .גירק ןופ ףום ןזיב ןכאמטימ ןפראד ךאנ טםעװ וד לפיװ

 .ןענעק ןלעװ רימ לפיװ ףיוא ןפלעה ךײא ןלעװ יורפ ןײמ טימ

 ןיוש טפאלש דניק סאד ׳טכאנ רעד ןיא טעפש ןיוש זיא טא

 סאד יװ ןײא ךיז קוק ןוא ךעלקילג יוזא. ךאד ןיב ךיא .גנאל

 לאפ ןײק ײב ןעק ׳ןגעקאד ,ךיא .קיאור יוזא טפאלש דניק

 רעדיװ באה ךיא םאװ ׳דײרפ סיורג ראפ .ןפאלשנײא טשינ

 ךיא לײװ ׳גנוגערפיוא ןופ רשפא רעדא ׳פאק ןרעביא ךאד א

 ׳ןסאלשראפ זדנוא טאה םאבעלאב ןײמ יװ טרעהעג באה

 ןיב ןוא טעב ןיא גיל ךיא .קעװא ןוא רעיוט םאד טכאמראפ

 ןיהוװ .טכאנײב 11 ןיוש זיא רעגײז רעד .זעװרענ קראטש

 זיולב ןײג וצ טביולרעד זיא םע תעב ׳ןײג טעפש יוזא רע ןאק

 ...פאק ןיא ןעקנאדעג עכעלקערש רימ ןעמוק סע ? טנװא 8 זיב

 ־ראפ א .ןעמוקעג קירוצ םאבעלאב ןײמ זיא טכאנײב סנײא

 םײב טצעזעגקעװא ךיז ׳רעמיצ ןיא ןײרא רע זיא רעטרוכיש

 ןײמ זיא םנגראמוצ .טכאנ יד ןפאלשעגכרודא יוזא ןוא ןוױוא

 טמענראפ יז זא ׳סיוא ךיז טזײװ .ןעמוקעגנא עטסאבעלאב

 ןײק רעפרעד יד ןופ לטימםנבעל ןעלגומש טימ ךיוא ךיז

 סיוא טעז ,40 ראי א ןופ יורפ א ,עטסאבעלאב ןײמ .עשראװ

 ,ןאמ ריא ףיוא ןגירשעגנא קראטש טאה ,עשיגרענע ןא.

 טכאנ עטשרע יד דארג טרוכישעגנא ךיז טאה רע םאװראפ

 באה ךיא יװ ןענאטשראפ טאה יז .ןעמוקנא רעזדנוא ןופ

 טעװ םאד זא ,טרעכיזראפ רימ טאה יז .ןבאה ארומ טזומעג

 .ןריסאפ טשינ רעמ ןיוש

 .טליפעג טוג ךיז ןבאה רימ .טײצ לסיבא. ךרודא זיא יוזא

 ראגאז זדנוא ןבאה ׳קלאפראפ זאלרעדניק א ׳םיטאבעלאב יד

 שואעדאט טרעטשעצ רעבא טאה טײקיאור יד •ןעמוקאב ביל

 טריפעג ןוא ןעמוקעג טפא ןענעז יורפ ןײז טימ רע .יקסנילאמס

 ךימ טאה סאד •סאבעלאב ןײמ טימ ןכערפשעג עמײהעג

 קראטש ךיז ײז ןבאה לאמ ןײא .טקיאורמואאב קראטש

 זא ,טלײצרעד ךאנרעד רימ טאה םאבעלאב ץימ .טגירקעצ

 ,טביולג רע .ןעמענוצוצ ץלא רימ ײב םיא טרינאפארפ קעדאט

 ־מיורא ראפ ןלאצ ןשטײד יד ךיוא ןוא ,טלעג ליפ באה ךיא זא

 ךיז ןוא קיטכיזראפ ץיז ןזומ רימ .ןדײ ענעטלאהאב ןבעג

 ,םיא טימ ןקידעלרעד ׳יקםנילאמם קעדאט םעד.טא ראפ ןטיה

 .רימ ײב רעמ טשינ ךיז טניפעג ריא זא ׳ןענײמ לאז רע

 ןעגעז יורפ ןײז טימ קעדאט ןעװ ׳טנװא ןא םענײא ןיא

 ןופ םײװ ךיא יװ ׳לעטשנא םעד םיא ךאמ ׳ןעמוקעג רעדיװ

 וצ ךיז ײז טימ ןביוהעגנא טאה עטסאבעלאב ןײמ .טשינראג

 טײרש יז .ןדײ טצנאשעגוצ ײז טאה רע סאװראפ ,ןגירק

 .ןזאלראפ זיוה ריא לענש לאז ךיא ,רימ ףיוא טשרמולכ ךיוא

 ןײמ .קעװא רימ ײג ןוא דניק ןטימ ןא ךײלג ךימ וט ךיא

 טסײװ ריא יװ ןוא ׳רעיוט םאד ףיוא זדנוא טכאמ סאבעלאב

 טזאל רע .גנעגנײא ײװצ טימ זיוה־לקניװ א םאד זיא ׳ןיוש

 זדנוא רע טזאל אקסנאיראמ ךרוד ןוא אקסנאפ ןופ סױרא

 ןוא םעדיוב םעד ףיוא ףיורא ךײלג ןענעז רימ .ןײרא. קירוצ

 .ןראװעג ליטש זיא םע זיב געט 10 ןםעזעג רימ ןענעז טראד

 זגורב ןוא םאבעלאב ןײמ טזאלעגפא ןיוש קעדאט טאה םעדכאנ

 .םיא טימ ןראװעג

 ןוא םעדיוב ןופ פארא רעדיװ רימ ןענעז געט 10 ךאנ

 םע טאה גנאל רעבא .ןבעל וצ לאמראנ ןביוהעגנא רעדיװ

 ןרידיװקיל ןשטײד יד .1943 לירפא זיא םע .טרעיודעג טשינ

 ײװצ עטצעל יד ןעמ טרידיװקיל טא .אטעג רעװעשראװ םעד

 ןעמ טקיש ןדײ יד .״סנעבעט״ ןוא ״ץלוש״ םעמריפ עסיורג

 ןעמ סאװ ןגעמראפ תורצוא עםיורג יד ןוא ןטכינראפ םוצ

 ןרעװ רעהפיוא ןא טכאג ןוא גאט אטעג ןופ םיורא טריפ

 יד .טגיוװעג באה ךיא וװ ׳ןינב־ןזיר םעד ןיא טריניזאגאמ

 דניק ןטימ ךיא .ןטײז עלא ןופ זיוה סאד ןרעגאלאב ןשטײד

 ןזאלראפ וליפא טשינ ןיוש ןענעק רימ .םעלק א ןיא ןענעז

 יד ןופ טרעגאלאב סע זיא טכאנ ןוא גאט לײװ ,זיוה םאד

 ןענאטשעג עדײב רימ ןענעז טכענ ןוא געט ײרד .ןשטײד

 ,ןעמעטע וצ וליפא טאהעג ארומ ןבאה רימ ׳קנאש א רעטניה

 ײרד ךאנ .סיורא ןוא ןײרא ןעגנאגעג ןענעז ןשטײד יד לײװ

 ה״יה ,יקצעיװאקראמ יכדרמ ןופ לרעטכעט׳ א
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 ה״יה ,לעגרוג־רעקנעשוא עלעטאמ

 ןופ ןעמוקאבוצםיורא ךיז ןעגנולעג ךעלדנע זדנוא זיא געט

 ןיהוװ :עגארפ יד זדנוא ראפ ךיז טלעטש רעדיװ ןוא .זיוה

 .ןקיטכענוצרעביא וװ אטשינ ? ןעמ טײג

 יד רעביא טרעגלאװעג ךיז רימ ןבאה טײצ עשביה א

 ־אטנאש זדנוא ןעמ טאה טירט ןדעי ףיוא .ןםאג רעװעשראװ

 עשראװ ךאנ קעװױעלום ןיא טניוװעג ןיוש באה ךיא .טרישז

 קראטש ןיב ךיא .1943 רעמוז זיא םע .ןפיולטנא טזומעג ןוא

 ןײא טשינ .פאק ןרעביא ךאד ןײק .טרינגיזער ,טפעשעגסיוא

 ןבילבעג טשינ ןיב ךיא םאװראפ ,טרעיודאב ךיא באה לאמ

 הרירב ןיאב .ןעמאזוצ עלא טימ קעװא ןוא קינלעימכ ןיא

 .אקסנאפ ףיוא םיטאבעלאב ענײמ וצ וױרב א ךיא בײרש

 א טימ ןפלעהוצסיורא רימ ,ןסיװעג רעײז וצ רילעפא ךיא

 .ןרעגלאװמורא ךיז רעגנעל טשינ ןיוש ןעק ךיא לײװ ,בוטש

 רימ טאה ןוא רימ וצ ןעמוקעג זיא עטסאבעלאב ןײמ

 ךאנ עיצאטם א. ,עקנאלעיז ןײק ןראפ טעװ יז זא ,טגאזעגוצ

 א ןעגניד רימ יז טעװ טראד .(טרא־עשטאד א) װאטרעבמער

 ןײק קעװא ןענעז רימ .ןעװעג עקאט זיא יוזא .גנוניוװ

 ־ארקאטסירא רעטלא ןא ײב רעמיצ א.ןעגנודעג ׳עקנאלעיז

 טלעטשעגראפ ךימ טאה עטםאבעלאב ןײמ .ןיטסירק רעשיט

 עײנ ןײמ טלײצרעד ןוא ,רעטכאט־ןרעטםעװש ריא סלא

 ןעלגומש טימ ןעמונראפ ךימ באה ךיא זא ,עטסאבעלאב

 טשינ לסיבא ץראה סאד רימ ײב זיא םעד ןופ ןוא לטימסנבעל

 םישדח ײרד ךימ לאז ךיא ׳יז ליװ ראפרעד .גנונעדרא ןיא

 ־ןרעדורב ןײמ ןעגנערב רימ טראפ ״עמומ״ ןײמ .ןעורפא

 ערעטלע ןא ,עטםאבעלאב עײנ ןײמ .קעינעה רעזדנוא הניק

 ןיוװי ךיא ןוא קאטש ןפיוא ןעגיוװ ,רעטכאט ריא טימ ,יורפ

 סאװ ׳םאד זיא ,טײרפעג ךימ טאה םאװ ,ךאזפיוה יד .ןטנוא

 ןײרא ןעמוק םינכש זא ,ןרעג טשינ טאה עטסאבעלאב ןײמ

 זױה סאד ןטלאהעג קידנעטש יז טאה ראפרעד ןוא ׳ריא וצ

 ןעניוװ עילימאפ א ךאנ ןעמוקעגוצ זיא ןשיװצ ןיא .טכאמראפ

 ןעניוװ ןטנוא ךיוא ןבײלב יד .גנוניוװ־רעמוז ףיוא ריא ײב

 ענײמ ןענעז ,סיוא ךיז טזײװ סע יװ .םינכש ענײמ ןענעז ןוא

 ןופ עילימאפ א .ךיא יװ ןטסירק עניוזא ךיוא םינכש עײנ

 ךיז ןשיװצ רעבא ןבאה רימ .עשיטאפמיס רעײז ,ןשטנעמ ריפ

 רעזדנוא .גנומאטשפא רעזדנוא טנאמרעד טשינ לאמנײק

 .ןראטאקאל עריא ןופ טאהעג־האנה קראטש טאה עטסאבעלאב

 ביל טאה יז .קעינעה דניק סאד טאהעג ביל יז טאה לעיצעפס

 ץיז רע ליװ טפנוקוצ רעד ןיא זא ,ןרעה וצ םיא ןופ טאהעג

 ןטלאהעג זדנוא טאה יז .ןיקסראקיש ןטערטראפ ,לארענעג א

 טימ רימ ןענעז טײצ וצ טײצ ןופ םעראװ ׳םורפ רעײז ראפ

 זא. ,ןלאפנײא טנעקעג טשינ טאה ריא .עכריק ןיא קעװא ריא

 זיא ״עמומ״ ןײמ זא ,טרפב ,ןיטסירק ןײק טשינ ןיב ךיא

 א ,עטנכש ןײמ .ןכוזאב ןעמוקעג זדנוא קיטנוז ןדעי טעמכ

 םיא ,ןקעינעה ןענרעל וצ ןביוהעגנא טאה ,ןירערעל ענעזעװעג

 טוג ראברעדנוװ ךיז טאה רע .עלוש־סקלאפ ןיא ןטײרגוצ

 רעטניװ רעד .םישדח ריפ א קעװא ןענעז יוזא .טנרעלעג

 רימ זא ,לעטשנא םעד ןכאמ רימ ןוא טרעטנענרעד ךיז טאה

 רעזדנוא .עשראװ ץיק ןראפ וצ םײהא דלאב ןיוש ךיז ןטײרג

 ךאנ ןלאז רימ ,וצ קראטש רעבא זדנוא טדער עטסאבעלאב

 יז טגאז — עשראװ ןיא קיאורמוא יוזא זיא סע .ןבײלבראפ

 רימ .ץניװארפ רעד ףיוא רעסעב ךאד זיא םע — זדנוא וצ

 דיוא .ןעניוװ רעטײװ ןבײלב ןוא ןדערוצ עקאט ךיז ןזאל

 ־עלאב ןײמ זדנוא טדאל טכאנײװ וצ .ןבײלב םינכש ענײמ

 רעד ףיוא טכיל יד ןדניצ דניק ןטימ ךיא .ךיז וצ ץיא עטסאב

 רע ,ןגארפ ףיוא טײרגעגוצ טוג ןקעינעה באה ךיא .״עקניאכ״

 •םולשב ךרודא זיא ץלא ןוא ,ןרעפטנע וצ ןסיװ לאז

 ןײמ טגנערב טא רעבא .ךיז טקראטש גנונעפאה יד .1944

 .ןגאז ןעמוקעג ריא זיא ןעמ זא ״דרושב ערעטצניפ א עטנכש

 עצנאג סאד לײװ ,זיוה םאד ןזאלראפ לענש ןלאז עלא רימ

 טונימ עדעי .ןדײ ןענעז רימ זא ,זדנוא ןגעװ טדער ףראד

 לענש באה ךיא .ןריטסערא זדנוא ןוא ״אפאטסעג״ ןײרא.ןעק

 ריא עטםאבעלאב ןײמ וצ ףיורא ,ןכאז ענײמ טקאפראפ

 ןעמוקאב באה ךיא זא ,טלײצרעד ריא ןוא לםילש םעד ןבעגפא

 רע זא. ,רעטאפ םקעינעה ,רעדורב ןײמ ןופ עמארגעלעט א

 ׳ןײז ןעק םע זא ןוא ,ןעעז דניק םאד ליװ רע ׳קנארק זיא

 לקנוט זיא םע ןעװ טכאנראפ .ןעמוקקירוצ ךאנ ןלעװ רימ זא

 ןײק ןײרא. ןוא עקנאלעיז טזאלראפ רימ ןבאה ,ןראװעג

 ףיוא עטםאבעלאב יד טםײה סאד ,״עמומ״ ןײמ .עשראװ

 •ןעמונעגפיוא טכעלש ןוא טלאק רעײז זדנוא טאה םאג־אקסנאפ

 זא ,טהנעט יז .ןקיטכענרעביא זדנוא טזאלעג טשינ לאמוצ

 יז טאה ןעמ זא ,רימ טלײצרעד ןוא ךיז ראפ ארומ טאה יז

 .ןדײ ןטלאהאבםיוא טימ ךיז טמענראפ יז זא ,טרסמעג

 ןטײװצ ןפיוא ?ןעמ טײג ןיהוװ ?רעטײװ ןעמ טוט םאװ

 לאז יז טעב ןוא אקסנאפ ןופ ״ןעמומ״ רעד וצ ךיא םוק גאט

 ־ראפ טראד זיא םע םאװ ןשראפםיוא עקנאלעיז ןײק ןראפ

 ןיהא קירוצ ךיא ראפ ,גנונעדרא ןיא זיא ץלא ןעװ •ןעמוקעג
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 ײעד א ועמוקעגקירוצ רעבא זיא עטסאבעלאב ןײמ .ןעניװו

 סאד זא ,טלײצרעד ףראד ןפיוא ריא טאה ןעמ .ענעגאלש

 ־אטסעג״ ךרוד טריבמאלפראפ זיא ״אקםינטעל״ ץימ ןופ זיוה

 עצנאג סאד ןוא טריטםערא זיא עטםאבעלאב עטלא יד .״אפ

 ןײמ .ןדײ ךיז ײב ןטלאהעג טאה יז זא ׳יז טקידלושאב ףראד

 רעמ באה ךיא •םיורא בוטש ןופ שממ זדנוא טבײרט ״עמומ״

 ־סטעברא ןיא ךיא ײג ןײלא ןעװעג ךיא טלאװ .טשינ חוכ ץיק

 ךאד ןיב ךיא .דנאלשטײד ןײק טעברא ףיוא ןדלעמ ךיז טמא

 .ןדנובעגוצ קראטש יוזא ןיב ךיא ןכלעװ וצ ׳דניק ןטימ רעבא

 •עשראװ יד ףיוא םורא ךימ ײרד ךיא .1944 רעטניװ זיא םע

 רימ ראפ ןענעז ןריט עלא .געװסיוא ןא ןא ןסאג רעװ

 זנראד .ןידנײרפ ןײמ וצ עקסװאלופ ףיוא ראפ ךיא .טכאמראפ

 רעד וצ ײג ןוא דניק סאד םענ ךיא .ריט יד ןםאלשעג זיא

 באה ךיא .ץלעיק ןײק ןראפ וצ קנאדעג ןטימ עיצאטםטפיוה

 ״גאםאה״ ןיא טראד ךיז טאה סע זא ,טרעהעג ןשיװצ ןיא

 ןעמ ןאק ׳ןסיורד ןופ דײ א טמוק סע זא ,טרעםעבעגםיוא

 ,ןײא ןגײטש רימ ,גוצ רעד טמוק ךעלדנע .ןריזילאגעל םיא

 .ןעקנאדעג ליפ ךרוד ןפיול פאק ןײמ ןיא .קעװא ךימ ץעז ךיא

 א ףיוא עירעמראדנאשז טמוק םע ןעװ ,ןעמ טוט סאװ

 א ןבאה ץלעיק ןײק עשראװ ןופ ךאד זומ ןעמ .עלארטנאק

 ךיא .טשינ ךאד ךיא באה םאד .(שינביולרעד) ״עקטםופעשפ״

 ליװ ךיא .םינכש עקימורא ,ןשטנעמ טימ ןדער וצ ןא בײה

 .שינביולרעד א ןא טראפ רעצימע ךאנ יצ ןרעה

 לײצרעד ךיא יװ ןײא ךיז טרעה ,ןאמ א רימ ןבעל טציז טא

 א ןעמענוצסיורא ןזיװאב טשינ באה ךיא זא ,עטנכש ץימ

 ץלעיק ןיא טניוװ רעכלעװ ,רעדורב ןײמ לײװ ,״עקטסופעשפ״

 .זדגוא ײב ןעװעג דארג זיא דניק ןײז ןוא קנארק רעײז זיא

 ןגראמ זיב ןטראװ ןוא ןסאלשעג ןעװעג ןיוש ןענעז ןטמא יד

 ךאנ לאז רעדורב ןײמ ליװ ךיא לײװ ,טאהעג ארומ ךיא באה

 לײצרעד ךיא יװ ןײא ךיז טרעה ןאמ רעד .דניק םאד ןעעז

 רע זא ,ךימ טקיאוראב ןוא רימ וצ וצ רע טמוק .ץלא םאד

 שינביולרעד א טאה ןוא ןשטײד יד ײב רעטלעטשעגנא ןא זיא

 .םיא טימ אטשינ יורפ ןײז זיא קילג םוצ .יורפ ןײז ראפ ךיוא

 ןיב ךיא זא ,ןגאז וצ טײרג רע זיא ,לארטנאק א ןופ לאפ ןיא

 •ןעװעג עקאט זיא יוזא .דניק ןײז זיא דניק םאד ןוא יורפ ץיז

 ןאמ רעד .עירעמראדנאשז ףיורא גוצ ןיא זיא םאדאר ןיא

 .דניק ןוא יורפ ןײז םלא טלעטשעגראפ עקאט זדנוא טאה

 .ןעװעג חילצמ ןבאה רימ

 רעד .סיוא ןגײטש רימ ,ץלעיק ןיא ןיוש רימ ןענעז ךעלדנע

 ײג ןוא םיא קנאד ךיא ,קיצראה רימ טימ ךיז טנגעזעג ןאמ

 טימ ךיז טניפעג רעײט לארשי רעדורב ןײמ .געװ ןײמ רימ

 ןרעטלע יד ךאד ןענעז ײז .״גאםאה״ רעצלעיק ןיא יורפ ץיז

 .ןעמאזוצ ןײז ןלאז עלא רימ ,טציא זיא ליצ ןײמ .דניק ןופ

 םעד טא ןיא ךיז ןריזילאגעל וצ ןעגנולעג טציא טעװ רשפא

 סאד טאה רעכלעװ ׳טםירק םעד וצ ןײרא םוק ךיא .רעגאל

 טימ .רעגאל ןופ טעבגגעגםיורא גאטראפ ףניפ טלאמעד דניק

 רע ליױו ,ענײמ וצ טקאטנאק ןטםעב םעד ךיא באה םיא

 ןוא טזאלעגנײרא זדנוא טאה רע •רעגאל ןיא טראד טעברא

 ןוא רעדורב ןײמ רעגאל ןיא ןבעגעג ןםיוװצ לענש טאה רע

 זיא ןירעגעװש ןײמ .םוקנא רעזדנוא ןגעװ ןירעגעװש ןײמ

 ריא טימ ןרישראמםיורא םײב .ןעמוק וצ ןעגנולעג ךײלג

 ןוא טעבנגעגקעװא ךיז יז טאה ,טעברא רעד וצ אדנאמאק

 יד ראפ ךײא טלעטש טנײה .ןעעז זדנוא ןעמוקעג זיא

 זיא סאד .דניק קיצנײא ריא טימ ראי ײװצ ךאנ שינעגעגאב

 .דניק קיצנײא ריא ןעזעג טאה יז יװ לאמ עטצעל סאד ןעװעג

 עטםכעה עלא ןיא ןרינעװרעטניא יורפ ןײז טימ רעדורב ןײמ

 רעגאל ןיא ןריזילאגעל זדנוא ןפלעה ײז לאז ןעמ ןצנאטםניא

 יד טפיול לײװרעד .גלאפרעד ןא רעבא ,ןעמאזוצ ײז טימ

 רימ וװ .ןסאג רעצלעיק יד ףיוא ךיז ןרעגלאװ רימ .טײצ

 .עטײװצ יד ןבײלב טשינ ןיוש רימ ןענאק ,טכאנ ןײא ןפאלש

 ןופ וױרב ןטצעל םעד םוקאב ךיא .סיורא זדנוא טבײרט׳מ

 ןעק ךיד ■.רימ וצ טבײרש יז יװ ,רעגאל ןופ ןירעגעװש ןײמ

 .טשינ לאפ ןײק ײב דניק סאד רעבא ,ןריזילאגעל ןעמ

 ץעגרע סע לאז ךיא דניק םוצ ןדנובעגוצ ליפוצ ןיב ךיא

 טגעקעג טשינ ךיא באה סאד .רעגאל ןיא ןײג ןײלא ןוא ןזאל

 ןײמ זא ״דעידי א ךיא םוקאב לאמאטימ .ךיז ײב ןלעופ

 ןעװעג זיא ״עמומ״ עטשרמולכ יד ,אקסנאפ ןופ עטסאבעלאב

 לרוג רערעטצניפ רעד .טכוזעג זדנוא טאה ןוא ץלעיק ןיא

 ןוא ןפערט טשינ ךימ לאז יז זא ,טריפעגוצ רעבא טאה

 טאהעג טאה יז זא ,סיורא ךיז טזײװ .טקאטנאק םעד ןרילראפ

 ןוא ,גנוניוװ ריא ןופ זדנוא ןבײרטםיורא סאד ןםיװעג ןפיוא

 ונאהעג םינפא טאה יז .ןעור טזאלעג טשינ ריא טאה םאד

 ןעװעג זיא יז לײװ רשפא ,זדנוא ראפ ןליפעג עמעראװ

 א טזאלעגרעביא יז טאה טסירק ןטנאקאב א ײב .זאלרעדניק

 ,טגאזעג תמא םעד .ןפלעה רעטײװ זדנוא ליװ יז זא ,לטעצ

 ןיא געװ םעד סיוא רימ ךיא ביולק ׳ץילא ןיב ךיא ןעװ

 ןבילוצ .טײז רעשירא רעד ףיוא רעמ טשינ ײג ןוא רעגאל

 ה״יה ,םולבנעזאר רתסא ןוא ףםױ ןופ ןוז — םולבנעזאר על׳השמ
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 טכארט — ןעװעטאר וצ םיא ץלא ןאט רעבא ־ןיא זומ דגיק

 .לאזקאװ םוצ ךײלג ךימ זאל ןוא — ךיא

 טײג םאװ ׳גוצ םעד ןופ ןעמוקנא ןראפ ןטונימ ריפ זיא םע

 ןוא טנאה ןיא ןטעליב יד ןיוש טלאה ךיא .עשראװ ןײק

 ענײמ ךיז ןסיוטש גנילצולפ .גוצ ןיא ןײגוצנײרא ראנ טראװ

 תא סאד .ןיטםירק רעקינלעימכ א ןופ ןגיוא יד טימ ןא ןגיוא

 עלוש־סקלאפ רעד ןופ רערעל רעקינלעימכ ןופ יורפ יד

 רעװעלדיש ןופ םיקסװאלװאפ יד ןופ רעטכאט א ׳ארעדנאק

 זדנוא ײב טאה יז לײװ ,טנעקעג טוג ךימ טאה יז .געװ

 טראד .טעלאוט ןיא דניק ןטימ לענש ײג ךיא .ןפיוק טגעלפעג

 ןופ ןפײפ םאד ןרעה לעװ ךיא זיב טראװ ןוא ךיא ץיז

 םלוע ןשיװצ ןײרא ׳טעלאוט ןופ םיורא ליװ ךיא .װיטאמאקאל

 ןעמ .אפאטסעג טימ טלגנירעגמורא זיא עיצאקיבוא יד רעבא

 .זדנוא טריטםערא

 טשינ טאה סע רעבא ׳גנומאטשפא ןײמ טנקײלעג באה ךיא

 ד״יה טסילדלאג לארשי ןופ לרעטכעט — עלעזײר־הרש

 טאה ןעמ .לגנײ ןטימ ןעװעג ךאד ןיב ךיא ליױו ׳ןפלאהעג

 •םאג עװאקמאז ףיוא הםיפת רעצלעיק ןיא טריפעג זדנוא

 .רענעמ יד וצ ןעמונעגקעװא רימ ןופ ןעמ טאה דניק םאד

 ןופ דניק םאד רימ לאז ןעמ ,טלעופעגסיוא רעבא באה ךיא

 יסאה טײצנשיװצ ןיא .עלעצ ץימ ןיא ןזאלנײרא טײצ וצ טײצ

 םאד .דניק ןגעװ ךיוא גנושראפסיוא ןא ףיוא ןפורעג ךימ ןעמ

 ףיוא ןדײ עטפאכעג ראפ רעטכיר רעלעיצעפם א ןעװעג זיא

 .טײז רעשיליופ רעד

 דצ טדערעג ןוא ןטעבעג ׳רעטכיר םוצ ןלאפעגוצ ןיב ךיא

 .רעגאל רעצלעיק ןיא דגיק סאד ןקישפא לאז רע ,ןםיװעג ןײז

 ןוא ךעלרע יוזא. ןטעברא עכלעװ ׳ןרעטלע ענײז ןענעז טראד

 זדנוא טאה ןעמ .ןפלאהעג טשיג טאה ץלא סאד .ײרטעג

 טכענ ראפ א ןיא .עלעצ ץיז ןיא ןדעי ׳טלײטעצ רעדיװ

 סאד ןעמונעגםיורא ןעמ טאה ,טכאנ רעד ןטימ ןיא ׳רעטעפש

 דניק א ךאנ טימ זא ,טרעהעג באה ךיא ׳עלעצ רעד ןופ דניק

 ־םיוא ןעמ טאה ןעמאזוצ .טײז רעשירא רעד ףיוא טפאכעג

 .טריפעגקעװא ײז ןוא רעדניק יד ןופ ןעמענ יד ןפורעג

 רעדניק יד ןופ ץכעוטנא םאד ןענופעג ןעמ טאה סנגראמוצ

 ...זיוה־ןפערט ןיא

 רעדרעמ יד .ןעזעג טשינ דניק םאד ןיוש ךיא באה רעמ

 םאד לאז .קיבײא ףיוא ןםירעגםיורא רימ ןופ םע ןבאה

 ןירעדרעמ רעד טא ןיא ןעמענ המקנ טולב עקידלושמוא

 .ארעדנאק

 עשיטילאפ עכעלטםירק ןופ טראפסנארט א טימ ןעמ טאה ךימ

 ׳ןילבול ןופ רעגאל־עיצארטנעצנאק ןיא טקישעגפא ןעיורפ

 .ןטםירק יד ןופ טרעדנוזעגפא ךימ ןעמ טאה טראד .קענאדיאמ

 ןענעז ןםור יד ןעװ .קאלב ןשידײ א ןיא ץירא ןיב ךיא

 םעד ןרידיװקיל ןביוהעגנא ןעמ טאה ,םיוראפ ןעגנאגעג

 ץיק טקישעגפא ךימ ןעמ טאה ערעדנא טימ ןעמאזוצ .רעגאל

 רעטיױו ןוא קירבםנעװאר ׳ץיװשיוא ןײק טראד ןופ ׳װאשאלפ

 טעבראעג קירבאפ־רעװלופ א ןיא באה ךיא וװ ,װאכאלאמ ןײק

 רעטיור רעד ןעמוקעג זיא טלאמעד .1945 לירפא ןט־25 ןזיב

 .ןדעװש ןײק טריפעגרעבירא ןוא טײרפאב זדנוא ׳ץײרק
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 ךיא באה גירק־טלעװ ןשיטםירעלטיה ןופ ךורבסיוא ןטימ

 רעבא ןיב׳כ .װעשאטס ןיא ןוז ןוא יורפ ןײמ טימ ןענופעג ךיז

 ־סטרובעג ןײמ טימ ןדנובראפ ןעװעג םעדעפ־המשנ עלא טימ

 טכוזאב גירק ןתעב לאמ עכעלטע באה׳כ .קינלעימכ לטעטש

 .רעטסיװשעג ןוא ןרעטלע ענײמ

 ביוהנא ןיא ןכוזאב ענײמ ןופ םענײא ײב :ךיז ןאמרעד׳כ

 רעטאפ ןבעלסעגראפמוא ןײמ טימ ןעמאזוצ ךיא באה ,1942

 ןעמוקעג .ןײטשפע יולה עשוהי רזעילא ׳ר ברה ׳בר םעד טכוזאב

 קראמ רעד לײװ — ךעלסעג־רעטניה ךרוד רימ ןענעז ןיהא

 ־רעטנוא םנאמשעל ךרוד ןוא ,ןדײ ראפ ןםאלשעגפא ןעװעג זיא

 .בר םוצ ןעגנאגרעד רעיוט

 םישדח יד ןיא ןעזםיוא ןײז

 גנואײרפאב רעד ךאנ

 ןבירטראפ זדנוא טאה גאט רעדעי .םעטא טלעפעג טאה׳ם

 יוזא ךיז טאה םע ...ןוא לקניװ ךעלרעפעג רעדנא ןא ןיא

 ןענעק לאז רעכלעװ ,גאלאכיספ רעד זיא וװ ...ןבעל טלאװעג

 ןטנוזעג א ןופ המשנ רעטלסײרטעצ רעד ןיא ןקילבנײרא

 ...גנאגרעטנוא ןופ דנאר ןפיוא ןשטנעמ

 ־ינלעימב רעד ןופ גנאגרעטנוא ןגעװ הרושב עכעלקערש יד

 יצ ךימ טאה ,עטנעאנ ענײמ טימ ןעמאזוצ ןדײ הדע רעק

 ןעגנומיטש־שואי .ןכארבעגנעמאזוצ ןוא טרעטישרעד טשער

 .ןסערפעג ךימ ןבאה

 טקירדעגםיוא טאה םינפ־תרדה עשינבר עכײרטםײג סאד

 ןופ טלײצרעד טאה ןעזסיוא רעצנאג ןײז .קיטײװ ןוא רעצ

 טלאװ רע יװ ,תולגה לוע ןכעלקערש ןוא גנולפײװצראפ

 ׳ןדײ הדע רעקינלעימכ רעצנאג רעד ראפ תױרחא יד ןגארטעג

 •םישודק־ןאצ ענײז ןופ לרוג ןראפ

 ןוא טצפיזעגפא ףיט ,םולש טגנאלרעד רימ טאה בר רעד

 ־ליטש ןיא יוזא ןענעז רימ .טראװ א טדערעגםיוא טשינ

 שיערמ טאה סאװ — טײקליטש א .טײצ א ןםעזעג שינעגײװש

 ךיז זאלטכאמ רע טאה ךיז ןענעגעזעג םײב ...ןעװעג תומלוע

 ...״לטאמ ,םימחר טעב״ :רימ וצ טעדנעװעג

 ־בױא •טרעטנענרעד לענש ךיז טאה טײצ־והובו־והות יד

 יד ןיא טײרפשראפ לענש ךיז ןבאה םוקמוא ןופ תורושב

 רעד ראפ םיארונ־פימי עטצעל יד תעב .ךעלטעטש עקימורא

 רעםיורג ןײא ןראװעג טנגעג עצנאג יד זיא עפארטסאטאק

 .תובצע רעכעלרעמאי ןוא ןרערט ןופ לאט א ,אכבה־קמע

 ןענעז ,װעשאטס ןיא גנוטארםיוא רעד ראפ געט עטלײצעג

 ,ראפשנא ןא םעפע טכוזעג ןוא זײמ עטמםעג יװ ןפאלעג רימ

 עטוג ײב םינפ ךעלטנײרפ א סעפע ,גנוטער עקילײװטײצ א

 סאד ײז ןבעגעגקעװא .יוג ןשימײה א ,םרערעל עטנאקאב

 ־בוטש ןופ ,סטוג ןוא באה לסיב עטעװעראהעגסיוא עצנאג

 זדנוא וצ רעבא ןענעז׳ם .תורוחם־סטפעשעג זיב גנונעדראנײא

 ךיז ײב ןבאה סאװ ,ןדײ זא ,ןעגנאלק עקידארומ ןעגנאגרעד

 — םײוג ״עשימײה״ ײב טקעטשראפ ןעמוס־טלעג עסיורג

 ןרעװ רעדא ,אפאטסעג רעד ןבעגעגרעביא ןוא טביוראב ןרעװ

 ןעװעג זיא ןבעל שידײ .טעגרהעגםיוא ןײלא םײוג יד ךרוד

 .רקפה

 טסירק רעדעי זא ,ןסאג יד ןיא ןזיװאב ךיז ןבאה ןטאקאלפ

 טפשמ ןא טעװ הײ א ןעקנירט רעדא ןסע ןבעג טעװ םאװ

 ...ןרעװ ןסאשרעד

 ןוז ןײמ !?טקידניזעג ןבעל עגנױ םאד טאה סאװ רעבא

 ןביוהעגנא טשינכאנ ,לרוחב קירעי־13 ליוװ א ,ד״יה לאימחרי

 ־ראפ ןײמ ןיא ! ? קידלוש טולב גנױ ןײז זיא םאװ — ,ןבעל

 ןכאנ ,קינלעימכ ןיא זא ,טנכערעגםיוא ךיא באה גנולפײװצ

 ־טראד יד טימ ןעמאזוצ ןעװעטארפא ןוז ןײמ ךיא לעװ שוריג

 ןײמ ןעװעג ךיוא זיא׳ם עכלעװ ןשיװצ ,ןדײ 72 ענעבילבראפ

 .רעדניק עריא טימ עלאמ לטיג עקניזוק

 א טימ טקישעגרעביא םיא ךיא באה זײרפ ןטוג א ראפ

 .סינלעימכ ןײק רעװאר א ףיוא טנעדוטם ןשיליופ ןטנאקאב

 ־רעבירא יורפ ןײמ געװ ןבלעז ןטימ זיא רעטעפש געט ראפ א

 רעװעשאטם יד ןעגנערבמוא ןראפ געט ײװצ ןוא ,ןראפעג

 טימ ןעמאזוצ ־יא ןיב — 1942 רעבמעװאנ גנאפנא ןיא — ןדײ

 ןבלעז ןטימ קעװא ןדײ עכעלטע ךאנ ןוא ד״יה רעגיװש ןײמ

 12 ןענעז רעירפ גאט א וװ ,װעלדיש ךרוד טקארט־ןטיוט

 .ןראװעג ןסאשרעד ןוא טפאכעג ןעיורפ רעװעשאטס

 ־ןדײ״ םעד ןיא קינלעימכ ןײק ןעמוקעגנא ךיא ןיב טכאנײב

 ־ןברוח ןופ ךעלטשער יד וװ ,קאנרעטסאפ השמ ןופ ״זיוה

 •ןטלאהפיוא טגעמעג ךיז ןבאה קינלעימכ

 ןעײרשעג עקידהלהב ןבאה רעטעפש געט עטלײצעג ןיא

 זיא זיוה־אטעג םאד .סאג ןפיוא ןבירטעגסיורא רעטײװ זדנוא

 טנעמאמ ןטצעל ןיא .ןראװעג טלגנירעגמורא תױח־יצאנ ךרוד

 ,ןםאלשעג טנעה יד ײב ןריפ ןיא ,החפשמ ןײמ ךיז טאה שממ

 ־רעלאטם םעד ןיא רעבירא ןפאלטנא ראפעג־טיוט רעטנוא ןוא

 ־רעביא טראד ןוא םעדיוב א ףיוא ךיז טפאכעגפיורא ,לסעג

 א טאהעג רימ ןבאה טכאנײב .טכאנ עקידארומ א ןגעלעג

 א ןופ לדנוז א ,ץעיװאפאטסעג ןשידײ א ןופ ךוזאב ״ןבושח״

 א ןיא ףרוװסױא ןא — החפשמ רעקינלעימכ רעקידובכב

 ־נקיטש א ןיא ןענופעג ךיז ןבאה רימ .ש״מי רידנומ־רעלטיה

 רעדיװ רימ ןענעז טראד ןופ .געװסיוא ןא ןא עגאל רעקיד

 .רעמזיוצ ןײק ,״טאטשנעדױ״ ןיא ןראװעג ןבירטראפ



 794 םינפ לא םינפ טיוט ■ןטימ — ןײשנאז לטאמ 793

 זירכמ טאה ׳רעגירק לארענעג ,ררוצ רעטנאקאב רעד

 ־רעמזיוצ ןצנאג ןופ ןדײ ךעלטשער יד זא ןעװעג עידומו

 ןיא ןביולקנעמאזוצ ךיז דחפ ןא טסײרד ןענעק טקירטסיד

 .טיורב ןוא ןבעל ןעמעלא רע טרעכיזראפ טראד .״טאטשנדױ׳,

 טא ןטײדאב סע םאװ ׳ןענאטשראפ ןוא טסוװעג טוג ןבאה רימ

 ןעװעג ןענעז תונװכ יד .ןשינעגאזוצ עשיטסירעלטיה יד

 רעצנאג רעד ןופ ךעלטשער — ןדײ יד ןעלמאזפיונוצ :ראלק

 .ןטכינראפ ײז טראד ןוא — טנגעג

 ןוא ענעגאלשעג ןעד ןבאה ?ןיהא ךיז ןעמ טוט וװ רעבא

 טאהעג ןשינעפעשאב עכעלקילגמוא עטפשמראפ־טיוט םוצ

 ןוא שואי ןופ ענעםערפעצ ׳רימ ןענעז זןײג וצ וװשרעדנא

 .״טאטשנדױ״ ןיא ןעגנאגעג עיצאנגיזער

 ןפראװעגנײרא ןדײ טנזיוט 6 רעביא ןעמ טאה רעמזיוצ ןיא

 עכעלנײװעגמוא װו /׳אקסװאדישז אצילוא״ ׳לסעג גנע א ןיא

 ןבאה ׳דרע רעד ףיוא ןדײל־םונהיג ןוא תורצ עכעלשטנעמ

 ־מוא ןײמ ןפארטעג ךיא באה טראד .טינעז םעד טכײרגרעד

 יורפ ןײז יװ ׳םעדכאנ — ד״יה ל׳מהרבא רעדורב ןכעלקילג

 .עצװארטםא ןיא ןעמוקעגמוא טאהעג ןענעז ךעלרעדניק 2 ןוא

 טנזיוט סקעז ןראװעג טקירדעגפיונוצ ןענעז סעקזײה 20 ןיא

 ד״יה ׳לאימחיױ עלעגנײ ןעמוקעגמוא רעײז טימ ןײשנאז האל ןוא לטאמ
 .1935 ראי ןיא

 ערעײז ןופ עטרעטאמעגםיוא ךיוא ׳טלעק ׳רעגנוה .ןדײ

 קסיפ ןיא בײל םעד ןעמוקעג ןענעז ׳ןשינעטלעהאב ״עשירא״

 ־ראפ אטעג רערעמזיוצ ןופ ךיוא געט ראפ א ךאנ ידכ ׳ןײרא

 .ןרעװ וצ ןבירט

 ־װארטםא רעד זא ׳העידי יד טײרפשראפ ךיז טאה םיצולפ

 ענעשאלעגםיוא יד ׳רעדנוװ םעד טעז .ןעמוקעג זיא יבר רעצ

 עטרענײטשראפ יד ׳ןראװעג קיטכיל ןטלאװ ײז יװ ןגיוא

 א .ןזיװעגסיורא םינמים־סנבעל ןטלאװ ייז יװ ׳רעמינפ

 ןכײט ןיא גנונאפשטנא ריא טאה םאװ ׳תוררועתה א ׳שינעכאק

 ןראװעג טנפעעצ םנ ךרדב ןענעז רעצרעה יד .ןענופעג ןרערט

 .טעבעג ןוא הליפת ראפ

 ןײז .יבר רעד ןםעזעג זיא עלעגעװ ןוא דרעפ א ףיוא

 ןגיוא יד .טלעװ רעד ןופ טשינ יװ טכיל טימ לופ טלאטשעג

 רע זיא ןעמוקעג .אטשינ טולב ןפארט א — םינפ ןיא ׳ןענערב

 •לאמ עטצעל סאד דײשפא ןעמענ הדע רעבורח ןײז וצ

 ןעמענ וצ םיורא ךיז ןקערטש טנעה עקיכאנק רעטנזיוט

 א טימ ןראװעג ןביוהעגפיוא ןטלאװ ײז יװ ׳ן׳יבר ןופ םולש

 טפאטשראפ .טגײװש יבר רעד .הלעמ יפלכ טםעטארפ ןפראש

 ןעק טםײרט אראפ םאװ .םימחר ןופ ןלאװק יד ןדאװעג ןענעז

 זעכעלקילגמוא יד ׳ןבעג ײז רע

 ״רש״ רעד טקוקעגוצ םעד וצ ךיז טאה גנורעדנוװראפ טימ

 .רעשעל אטעג־ןדױ ןופ רעטײל רעד — ןבעל ןוא טיוט ןופ

 רעד וצ זיב עטקירדרעד ןדײ ןעז וצ ןעװעג טניוװעג זיא רע

 ײז רע טעז אד ןוא — ןליװ ןוא חכ זיא םע ןכלעװ ןא דרע

 ־וקעג זיא רעריפ רעקיטםײג א ׳עטמעראװעצ ׳עטמערוטשעצ

 ...ןעמ

 ןא ןיא ןעװעג זיא יבר רעד ןעװ ׳גאטראפ סנגראמוצ

 ײרד ןענעז ׳תוליפת ןיא טפיטראפ ׳תילט םענעפראװעגרעבירא

 טרעדאפעגפיוא ןוא שרדמה תיב ןיא ןעגגורדעגנײרא טײל־.ס.ס

 ןענאטשעג ׳טרעפטנעעג טשינ טאה יבר רעד .ןײגוצטימ םיא

 דאנרעד ׳ןבעג וצ ךיז ריר א טשינ ׳טײקליטש ןיא ט׳חומראפ

 קיד׳תונשקע ןײטש ןבילבעג ןוא הרטע־תילט יד טקורעגפיורא

 טשינ ןוא ןרעװלאװער עטקערטשעגסיוא יד רעביאנגעק

 עלײװ א — .ןיליפת ןוא תילט םעד ןעמענפארא טלאװעג

 ־רעמאי א טימ ןעמוקעג ל׳מהרבא רעדורב ןײמ זיא רעטעפש

 יבר רעד ...אטשינ זיא יבר רעצװארטסא רעד * ןיײרעג ךעל

 טנאװ־שרדמה־תיב םײב זיא ןיליפתו תילט ןיא טליהעגנײא

 .ןלאפעג

 1943 ראונאי ןט־זס םעד ןענעז ןדײ טנזיוט סקעז רעביא

 .קראמ רערעמזיוצ ןפיוא ןראװעג ןבירטעגםיורא תױרזכא טימ

 ןענעז םישובלמ־לאטיפש עסײװ ןיא עקנארק רעקילטנעצ

 באה ׳ד״יה לאימחרי ןוז ןײמ .ןראװעג ןסאשרעד לכ־יניעל

 רעטפא 80 טימ ןעמאזוצ ןטלאהאב זײרפ ןכיוה א ראפ ךיא

 .רעדניק

 ־ארקוא — תױח־רעלטיה לאצ ענײלק א ןופ טלגנירעגמורא

 רעטעמאליק 3 קעװא. םיתמ עקידעבעל הדע יד זיא — ׳רעניא

 געװ םעד ײז ןבאה קידנעײג .עקנילבערט ןײק ןאב רעד וצ

 ׳דלאג ןפראװעג ׳ןילטלטמ עטצעל ערעײז טימ טגײלאב

 ןוא שעװ — תורוחס ערעײט ענעדישראפ ׳ןראלאד ׳גנוריצ

 טשינ סאד ןיוש ײז ןבאה געװ ןטצעל רעײז ןיא .םישובלמ

 .טאהעג קיטיונ

 עק׳השמ .שראמ־ןטױט םעד ןיא םידיחי ךיז ןאמרעד ךיא

 ףלאװ ׳גרעברעבליז המלש ׳תילגרמ לאומש היעשי ׳דלאגנײפ

 .װעשאטם ןופ דלעפנעמולב על׳השמ ׳װעלדיש ןופ רעקוצ

 ףיוא ןבעל רעײז טיובעג ןבאה םאװ ׳ןדײ עקידתועינצ ערשכ

 היעשי ...םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא ןוא הנומא ןופ תודוסי

 געװ ןפיוא ןענעז דלעפנעמולב השמ ןוא תילגרמ לאומש

 ןפיל ערעײז ןבאה ײברעד .ןליוק עשיניאארקוא ןופ ןלאפעג

 ערעײט ערעײז ןבעגעגפא ןוא ןגיוװאב ךיז ױדיװ־תוליפת ןיא

 .הרהטבו השודקב תומשנ

 ךיא באה עיצאפוקא רעשיצאנ רעד ןיא לאמ עטשרע םאד

 םינפ ןרעביא פאלק ןקראטש א ןעמוקאב רעניאארקוא א ןופ

 ״!עדױ רעטנעגילעטניא רעטכולפראפ״ :ײרשעגםיוא ןא טימ

 יד ןופ רענײא ׳השוב ןופ פאק ןטזאלעגפארא ןא טימ שטײד א

 רענעי סאװראפ ׳טגערפעג ךימ טאה — ״םלועה תומוא ידיסח״
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 ןעמענוצסיורא קירוצ טגײלעגראפ רימ ןוא ןגאלשעג ךימ טאה

 עטריריװקער גראב ןםיורג םעד ןופ לטנאמ־רעטניװ ץימ

 טצעל ץימ ןטלאהאב טאהעג טראד ךיא באה בגא) ,ןעלטנאמ

 .(טלעג לסיב

 ןראװעג טרעדײלשעגנײרא ןענעז סנטאש־ןשטנעמ 6,ססס יד

 ־פיוא ןאגאװ אזא ןעק לאמראנ םאװ ,ןענאגאװ־תומהב 40 ןיא

 'ויאגאװ ןיא ןגײטשנײא םײב •טפאשגנע ןיא ןאזרעפ 30 ןעמענ

 ״דרצל־חא ןא .ןגױצעגפארא ךיש עוױםאמ ענײמ רימ ןעמ טאה

 ןבעגעגקעװא רימ טאה װעשטניפ ןופ יקםװאלזאק רעםיװעג א

 םיפ ענײמ םורא קירטש טימ ײז באה׳כ .ןשאלאק ענײז

 עקראטש ןעװעג ןאד ןענעז׳ם ,קידריװקרעמ .ןדנובעגמורא

 .טליקראפ טשינ ךיז באה׳כ ןוא סעכורעיװאז טימ טסערפ

 טלאװ׳כ ,קיכיספ עכעלשטנעמ יד זיא ראבשראפםיוא טשינ

 ףיוא טיובעג עלומראפ עשיגאלאכיםפ עגעגײא ןא טרילומראפ

 רעד זא :״ןע׳העש עטצעל״ ענײמ ןופ ןשינעבעלרעביא

 ןוא םוקמוא ץיז טימ םילשמ זיא ןײזטםװדאב רעכעלשטנעמ

 ףיוא ןרעה ןוא טײקראבליפ רעיױ ןרילראפ םישוח ענײז עלא

 ןטימ עבלעזםאד ןאד טעשעג ,קיאעפםדגאטשרעדיװ ןייז וצ

 ערעדנא ןוא טלעק ףיוא ןריגאער וצ ףיוא טרעה רע .רעפרעק

 תוחוכ עקיטםײג־שיכיםפ זא ,טםײה םאד .ןעגנונײשרעד־רוטאנ

 •סעיצקאער עכעלרעפרעק טימ ןדנובראפ ןעגעז

 ־בערט ןײק ןעמוקנא טנעקעג גוצ־ןטיוט רעד טאה לאמראנ

 טכאמעג רעבא טאה רע .העש 12—10 ןופ ךשמ ןיא עקניל

 זיב העש 48 עצנאג ךיז טפעלשעג ןוא ןגעװמוא ענעדישראפ

 שירעדרעמ־״ךעלטפאשנסיװ״ ןעװעג זיא ץלא .לזניא־ןטיוט םוצ

 עש׳היח עטסכעלקערש יד ןיא גוצ־פעלש אזא .טנכערעגםיוא

 ־שטנעמ ענעבראטשעגפא ןופ ךעלטשער יד טימ ןעגנוגנידאב

 ,טײקרעכיז יד ןבעגעג ןלאבינאק יד טאה — ןליפעג עכעל

 טשינ רעמ ןעק ליונק־םיתמ םעד דצמ דגאטשרעדיװ ץיק זא

 עשיניאארקוא 60—50 ןעװעג גונעג ןעגעז רעבירעד ןוא ,ןײז

 .גוצ ןצנאג ןרעביא הרימש ףיוא טניה

 לאז םאװ ,ןושל סאד ןראװעג ןענופעג טשינ ךאג זיא׳ם

 ־אזוצ .םיפוג עטרעטאמעגסיוא יד ןופ ץיס יד ןרעדליש ןענעק

 ןא טיורב ןא ,ןצעזקעװא ךיז טנעקעג טשינ .טקירדעגנעמ

 ןבאה — ןכיורבעג עכעלשטנעמ ןקידײלרעד וצ ןא ,רעםאװ

 םעיצאטם־ןאב עקיטײז ףיוא טײצ וצ טייצ ןופ טרעהעג רימ

 ,ןעדאלגאז אנ םאװ ןאזדאװארפ ,ישזדישז״ :ןעײרשעגסיוא

 ׳פוקמוא ףיוא ךייא טריפ ןעמ ,ןדיי״ ״.*סאװ ןאצרעימשוא

 גוצ רעד ךיז טאה וװ ץעגרע ...״ןטיוט ךײא טעװ ןעמ

 .ןזיװאב לטיורב א טימ רעניאארקוא ןא ךיז טאה ,טלעטשעג

 ןמנאלירב ,דלאג ,ןראלאד .ןפיוקראפ וצ םע טגײלעגראפ ץוא

 40 עלא ןעגנאגעגרעביא רע זיא יוזא .ןוטעג טאש א ךיז ןבאה

 סאד םענײק ןוא ׳ןעמוס־טלעג עםיורג ןעמונעגפיוגוצ ׳ןענאגאװ

 ןקאלאפ ןופ טגנאלרעד ןליוק־ײנש .ןבעגעג טשינ לטיורב

 ןבאה ךעלרעטצנעם־תומהב עטעטארקראפ עלאמש יד ךרוד

 ןעמאחצ ןיקסװאלזאק טימ ...ןץירפ עראדגעגעל טכײרגרעד

 ־לכעטש יד טײרדעגפיוא קיטכיזראפ ןע׳העש עגנאל רימ ןבאה

 ןכאמ טראפ ךיז טעװ רעמאט — .• לרעטצנעם םענוס ןטארד

 ןםיורד ןופ רעניאארקוא ןא םאד טאה ...םנאש־םגנוטער א

 ־ץלאה רעד ךרוד ןעגנירדעגכרוד זיא ליוק א ןוא טקרעמאב

 .ןײרא ץראה ןיא ןיקםװאלזאק ןפארטעג ןוא ןאגאװ ןופ טנאװ

 ...טנאה עקניל ןײז רימ טאה ןיקםװאלזאק ןופ טלײטעגפא

 •ליוק סרעדרעמ םעד ןא ןעגנאגעגםיוא ןענעז רעקילרנעצ

 ןא ׳רעמאי ןא ,ןלאפעגקעװא רעצעלק עטקאהעגרעטנוא יװ

 ־קעװא ךיז ןבאה םיאורב ענעבראטשראפ .וליפא ץכערק א

 ןופ ןוװרפ ןראװעג טכאמעג ןענעז׳ם .םיתמ יד ףיוא טצעזעג

 בורל •גוצ ןופ ןעגנורפשעג ןבאה םאװ םידיחי עטםײרד

 .ןראװעג ןםאשרעד קידנפיול רעבא ײז ןענעז

 גוצ רעד ןעװ ,תושמשה ןיב ,1943 ראונאי ןט־12 םעד

 זיא ,חטש־עקנילבערט ןיא ןעגנאגעגנײרא ךעלעמאפ זיא

 ףיוא .טארד־לכעטש םענופ ןראװעג ײרפ לרעטצנעפ םאד

 עכלעװ ,ןאמ 15 ןופ עפורג א טריזינאגרא ךיז טאה ףור ןײמ

 םוצ ןעװעג טײרג ןוא קשח־םנבעל ןזיװעגםיורא דאנ ןבאה

 .ןעגנירפש

 ךרוד טשטילגעגסיורא זײװקיצגײא ויז ןבאה ןצײרד יד

 תוחוכ עטצעל יד טימ ןוא גנאגםיוא־רעטצנעפ ןלאמש םעד

 זיא ראלק לײװ ,ןײרא םינפ ןיא טיוט םעד ןפאלעג שממ

 יד ןיא ראפ םיא טײטש סע סאװ םענײא ןדעי ראפ ןעװעג

 םוצ יורפ ןײמ ןעװעג זיא עט־14 יד ...ןעהעש עטםטנעאנ ראג

 ...רשפא ...ןתובשחמ ,ןעמונעגמורא ךיז קידגגײװש ,ןעגגירפש

 זיױו — ״דלאװ םענעי ןיא טראד״ ...ןײז םחרמ ךיז לאז טאג

 ןוא ךיז טקראטש יז .״רימ ףיוא ןטראוו וטסלאז״ — ריא ךיא

 רע־15 רעד .טײקלקנוט רעד ןיא ןדנוװשראפ טרעװ ,טגנירפש

 רעד ףיוא ליטש ןשאלאק ענײמ טימ לאפ׳כ ,ךיא גנירפש —

 הלבח־יכאלמ יד ךיא קרעמאב רימ ןופ טירש ראפ א .דרע

 םעד רעטניה לענש ךיז טלאהאב׳כ ,ךעלרעטמאל־טפאנ טימ

 ןקרעמאב םעילאנאק יד .רעדער יד ןשיװצ ,גוצ ןקידנעײטש

 עטצעל יד טימ ףיול ןוא םיורא ךיז ךײלש ךיא ,טשינ ךימ

 .ןײרא דלאוו ןיא ךעלטשער־תוחכ

 ־ראפ ףיוא יורפ ןײמ ףור ךיא ,טכאנ ערעטצניפ א זיא׳ס

 ,םלאמאד רעבא רימ טרעפטנע יז ,םינפוא ײלרע־ענעדיש

 .שינעטלעהאב ריא ןופ טנעאנ ןיוש ײטש ךיא ןעװ

 ־לעװ ,דלאװ ןופ ךיז רימ ןרעטײװרעד טירט עלענש טימ

 .טסארפ רעקידעקאנק א .םיהצור עשיניאארקוא טימ טעיאר רעכ

 ןפאלטנא ,לדײמ רעטפא טנאקיאב א געװ ןפיוא ןענעגעגאב רימ

 טרעטיצ ,לדײלק ןיד א ךיז ףיוא טגארט ,זיולב ןוא טעקאנ

 .זנוא ןיא ןא ךיז טראפש ,םיפ יד םיוק טפעלש ,טלעק ןופ

 ןיא ןפאלשעגנײא יז טרעװ לדניה א יװ ןוא יז טלאפ םיצולפ

 רעד ,ןראװעג טפײטשראפ ןענעז רעדילג עריא .דלעפ ןטימ

 .ץיא קיטש א — רעפרעק

 עשידײ קלאפראפ א. ףיוא ןא ןפערט ןוא רעטײװ ןעײג רימ

 ־יא ןבאה ,ןאגאװ ןטײװצ א ןופ רעגנירפש ׳םירעיופ־םפראד

 .ןאגאװ־טיוט ןיא ךעלרעדניק 2 טימ רעטומ א טזאלעגרעב

 ןשטנעמ ריפ זא ,ןעגנורעלקפיוא ענײמ טשינ ןפלעה םע

 .ןדײש טשינ זנוא טימ ךיז ןליװ ײז .ךעלרעפעג זיא ןעמאחצ

 לרעײפ־טכיל א ןקרעמאב ןוא ןעמאזוצ רעטיױו ןעיצ רימ

 ןלעטש רימ ,םיוא ןעײג תוחכ יד .דלאװ ןטימ ןיא עקזײה א ןיא
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 ןקיצײרקאב רימ •רעטסוש א ןופ ריט יד ןענעפע ןוא ןייא דיז

 טנעקרעד רע ,״סוטסירק םוזעי ץיז לאז טביולעג״ א טימ ךיז

 זנוא טגגאלרעד ,המשנ ערעייט א — יוג רעד .רעבא ,זנוא

 בוטש ץיז ןלאז רימ םימהר ךיז טעב ןוא ךלימ טימ טיורב

 .םיא ייב רעײגנײרא רעטפא ןענעז ״טניה יד״ לייוו ,ןזאלראפ

 א טניווו טייוו טשינ אד ,ןייגוצ ןלאז רימ זנוא טאר רע

 טעװ רע .שטנעמ רעטוג א ,יקסװעילאז ןעמאנ ןטימ ״עװאיאג״

 •ןקיטכאגרעביא ןזאל זדנוא טמיטשאב

 ,״יקיבוקאי״ ףראד ןיא טפעלשרעד ךיז רימ ןבאה סגאטראפ

 ןײרא ןעמוק רימ .עקנילבערט ןופ רעטעמאליק ןבלאהטרעדנא

 רימ ׳ףראד ןופ טײז רעד ןיא עקזײה רעטרעדנוזעגפא ןא ןיא

 רע ...״טביולעג ןײז לאז״ ןטימ יקםװעלאז ׳ה םעד ןםירגאב

 וצ ךעלנע ךאד טנעז ריא״ :טגאז ןוא לוק ןפיוא ךיז טכאלעצ

 לעװ ךיא ,ךײא טצעז — ? רעהא ריא טמוק ױו ,ןדײ טרעדנוה

 ־רעד וצ רעדילג ענעריורפעג יד ,סמעראװ לסיב א ןבעג ךײא

 .״ןעמעראװ

 ,טרעהעג טשיג טראװ ךעלשטנעמ ןײק רימ ןבאה גגאל ןיוש

 װרעזער טימ תומשנ עטקיטײװעצ ערעזנוא רעבירעד ןבאה

 טאה ,טמעראװרעד ךיז לםיבא ...ןעמונעגפיוא םאד דשח ןוא

 א טביולרעד זדנוא יקסװעלאז ןאפ רעד השקב ןײמ ףיוא

 ןענעז טכאנײב זא ,ראלק .ןײז וצ םיא ײב תעל תעמ ...ןצנאג

 א ,סײװ׳כ :טכאװעג ןבאה םישוח עלא ,ןפאלשעג טשיג רימ

 הלילח ךיז ןעק טכאג יד םאװ טימ — יוג רעדמערפ דליװ

 ...ליפ יוזא ךאד ךיז רימ ןבאה טרעהעגנא ...ןקידנע

 ךיוא ןוא םרעײגטימ ענײמ רימ ןגאז ןגראמירפ ןטימ

 רעלקרעד ךיא ...ץיג םוצ ןטײרג ךיז ןלאז רימ ,יורפ ןײמ

 ןענעז ןגעװ יד ״\ טשינ ײג ךיא״ :שיראגעטאק ץנאג רעבא ײז

 יוג ןטימ ןוװרפ לעװ ךיא :םוקמוא ןוא טיוט טימ טײזראפ

 טלעג לםיב א ראפ ןענעק רימ ןלעװ רשפא ,ןסעומשכרוד ךיז

 .טײצ לקיטש א ןבײלב םיא ײב

 ניא ךיא באה ,יקםװעלאז ׳ה טימ סעומש ןצרוק א ךאנ

 ׳רעבמיב״ שאלפ א טגנערבעג טאה רע .רעױסס א טגגאלרעד

 (לפאטראק רעדא ןראק ןופ ןפנארב רעטכאקעג ףראד ןפיוא)

 ןטשרע םעד ןכאמ רימ ןוא ,(ץכעסײבוצ) ״עכירגאז״ א טימ

 טײרפ עיוג עקיטכראפסטאג א ,יקסװעלאז עבאב יד ״םײחל״

 ריא טאה ״עיראמ עקילײה״ יד עכלעװ הװצמ רעד טימ ךיז

 עטשרע םאד .םילכאמ עריא ךיוא טגנאלרעד ןוא ...טקישעגוצ

 ־סגנולדנאהרעטנוא יד רעביא םענ ךיא ,ןכארבעג זיא זײא

 .ץירא טנעה ענײמ ןיא יוג ןטימ םינינע

 ןענעז םײוג עלא זא ,ןגאז קידנעטש טגעלפ בורק א סנײמ

 טײרג טשינ זיא םאװ ,יוג א לאמ א רעבא טפערט .םיחצור

 תמא לסיבא ...טײקליופ ןופ טושפ םע זיא ,ןענעגרה וצ דלאב

 יקסװעלאז קלאפראפ עזאלרעדניק סאד .ןאראפ םעד ןיא זיא

 טשינ טײװ ןוא ןטםירק עזעיגילער רעײז ןעװעג רעבא ןענעז

 .םיחצור ןײק

 סאװ טלאהטנפיוא םעד יוזא יװ ןגעװ טכוזעג רדסכ באה׳כ

 לאצפא־ןכאװ ןטמיטשאב םעד רעםיוא ,ןרעגנעלראפ וצ רעמ

 ןדלאג שיםור א טשטעװקעגנײרא םײהעג ןיא םיא ךיא באה

 לאז עיוג יד זא ,םאטש םיא טימ טכאמעג ןוא לבראק רע־5

 טכאמעג ךױא ךיא באה עבלעז םאד ןוא ,ןםיװ טשינ ןופרעד

 ...עיוג רעד טימ

 ,טגײלעצ ײז ףיוא דחפ ןוא ארומ ךיז ןבאה טײצ וצ טײצ ןופ

 רימ טגעלפ .ןאק ןיא ןענאטשעג ךאד זיא ןבעל ןגײא רעײז

 ןעמאנ ץימ טאה רע) ״טעז״ עינאפ״ :ןפור יקםװאלאז ןאפ רעד

 א .״?ץיז טעוו םאװ (ןגאזםיורא טגעקעג טשינ ןפוא םושב

 ,ןשיוט םוצ ןראלאד רעדא ״רעבמיב״ שאלפ א ףיוא רע־זסס

 ןבאה — ,טראנעגפא קידנעטש זיירפ ןטימ טאה רע ןעװ

 רדםכ ראנ באה׳כ ...טגאיעצ עראמכ יד קידנעטש רעבא

 ןראנפא רדםכ יוזא ךימ לאז רע ׳םלוע לש ונובר םעד ןטעבעג
 .גנואײרפאב רעד וצ זיב

 ,״עקװױרק״ א ןכאמ זנוא ראפ לאז רע זא ,תושקב עלא עניימ

 זנוא טאה רע ,ןפלאהעג טשינ ןבאה ,שינעטלעהאב םייהעג א

 םאד ךיז ןוא שינעטלעהאב ״ןפא״ ןימ א טנדראעגנייא רעבא

 ־טנא זנוא הלילח ןלעוו טייל־אפאטסעג ןעװ זא ,טשטייטראפ

 ןא ךיז ןבאה רימ זא ,ןקידײטראפ ןענעק ךיז רע טעװ ,ןקעד

 ןוא ...טעבנגעגנײרא רעלכײפש ןײז ןיא טכאנײב ןםיװ ןײז

 ...טאהעג רימ ןבאה הרירב א .ןענעז רימ רעװ טשינ טסיױו רע

 רענרעצלאה רעגנאל א ןענופעג ךיז טאה ףיוה ןײז ףיוא

 ־ײטפא ענעדישראפ ןעװעג ןענעז׳ס ןכלעװ ןיא ׳רעלכײפצ,

 .װ.א.א ,םעקילארק ׳רעניה .םיריזח ,תומהב ,דרעפ :ןופ ןעגנול

 רעלכײפש ןופ קע ןײא ײב ןענופעג ךיז טאה ריט־סגנאגנײא יד

 רעביא — קע ןטײװצ םײב טקעטשראפ ןעװעג ןענעז רימ ןוא

 ריט יד ןענעפע םײב זא יוזא — גנולייטפא־םיריזח רעד

 •ןעז טנעקעג טשינ זדנוא ןעמ טאה ,גאט ןםײװ ןיא וליפא

 ראנ באה׳כ םאװ טימ ׳ןכאמ וצ ךעלצונ ךיז טכוזעג באה׳כ

 בוטש ןיא ןײרא םיא וצ ךיא ןיב טכאנײב 1 רעגײז א •טנעקעג

 םאװ סאד .גנוטײצ־גאט עשיליופ יד טנעײלעגראפ םיא ןוא

 ךאס א זדנוא טאה ,ענטאמארג טשינ ןעװעג ןײלא זיא רע

 ןםעײנ עטוג ןענופעג ךיא באה קידנעטש — טכארבעג ןצונ

 עמײהעג א טקעדטנא ךיוא םיא באה ךיא ׳ןעגנוטײצ יד ןיא

 טימ טײרפעג ךיז טאה יוג רעד .טרירפישעד יז ןוא קירבור

 וצ ,ףראד ןרעביא ןגארטעגרעדנאנראפ ײז ןוא ןסעײג יד

 ־ראפ ךיז טכאמעג ןוא טרוכישעגרעטנוא לםיבא טײצ רעדעי

 ...תורצ לטניב ןײז ןיא ןסענ

 ״ויא קרעמאב ,גנוטײצ יד ןענעײל םײב ,טכאנײב לאמנײא

 ־עגפארא. ןא טימ טרעיורטראפ טציז יקםװעלאז ןאפ רעד זא

 טזיױו ,יוזא טציז רע םאװראפ ,עגארפ ןײמ ףיוא .פאק ןטזאל

 ןכלעװ ןיא ,טכאמ־דלאװ רעשטײד רעד ןופ לטעצ א רימ רע

 טימ רעטכעװ־דלאװ ןלעיציפא ןא ראפ םיא טרינימאנ ןעמ

 ןוא ,גנוריגער רעד ראפ ץלאה־יוב ןוא־ןערב ןלײטוצוצ ןאלפ א

 ןיא)םירעיופ־ספראד יד ײב ןריריװקער רע ףראד ץלאה סאד זא

 — ״ז ז םאװ זיא ונ״ ,(רעדלעװ ךם א ןעװעג ןענעז הביבס רעד

 ריד לעװ׳כ״ :ליטש רעד ןײרא רימ רע טמיור ,םיא ךיא גערפ

 ןוא ןענעײל טשינ ,ןבײרש טשינ ןעק ךיא זא ,ןײז דום הלגמ

 יצ ןוא דרע ראטקעה 7 ענײמ רימ באה׳כ .ןענעכער טשינ

 יװ ׳הרצ אזא גנילצולפ .דובכ טימ הנויח ןײמ ײז ןופ םיורא

 גראז״ :ףכית םיא רעפטנע ךיא ״י ןכאמ םאד ךיא לעװ יוזא

 ,טלאװעג יוזא טאה טאג זא ,סיוא טזײװ ,יקםװעלאז עינאפ טשינ
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 — ד״יה ןײשנאז לאימחרי
 ןײשנאז לטאמ ןוא האל ןופ דיחי ןב

 ןריפ ריד לעװ ךיא .ןפלעה עדײב קיטײזנגעק ךיז ןלאז רימ זא

 ־רעכיב ןײמ ןופ ךיז ןעק ךיא .טעברא עצנאג יד םײהעג ןיא

 .״סרעטעמ־קיבוק־ץלאה ףיוא טפעשעג

 עלעסיבא ןראװעג זיא ןדײב ןוא טײרפרעד ךיז טאה רע

 ...ןצראה ןפיוא רעגנירג

 ןקיטסעפראפ ןוא ןרעכיזראפ וצ ידכ ןעוטעג ץלא באה ךיא

 ־דלאװ יד טריפעג באה׳כ ,יוג םײב ץאלפ־םגנוטער םעד

 יד ןעװעג ןענעז ןטראפאר־שדוח ענײמ ,םעדיוב ןפיוא טעברא

 ...טרוכישעג טאה ןאפ ןײמ ןוא עטםעב

 ךיא באה ,שינעטלעהאב רעד ןיא לסיבא ךיז טנדראעגנײא

 באה׳כ .ןוז ןײמ ןעגנערבוצרעבירא יוזא יװ ןטכארט ןביוהעגנא

 טוװרפעג ןוא ןסעגראפ טנעקעג טשינ טונימ ןײא ףיוא םיא

 רעמזאצ ןײק ןראפרעבירא לאז יז אקסװעלאז יורפ ײב ןלעופ

 .ןײרא שינעטלעהאב רעד ןיא ןלאימחרי רעזנוא ןעגנערב ןוא

 ןיא װעשאטס ןיא זיוה א טגאזעגוצ ריא ויא באה ײברעד

 ךיא באה יוג םעד .ץאלפ ןפיוא ןבײרשפא סאד ןעװעג טײרג

 2 ךיז ףיוא טאהעג באה׳כ) — גוצנא ןטוג א ןבעגעגקעװא

 — ץינערג ןא ״רעבמיב״ ןסאגעג ךיז טאה סע ,(רעגוצנא

 ׳בײװ םיקסװעלאז ןופ גאזוצ א ןעמוקאב ךיא באה ךעלדנע

 •ןײרא געװ ןיא ךיז טבײלק יז זא

 ןטגאלפעג רעזנוא ןיא ןסירעגנײרא ךיז טאה גנילצולפ

 םעד טכאמעג טשינוצ טאה רעכלעװ ,ןאזרעפ עײנ א ןבעל

 עםיורג ןעװעג םרוג זנוא לאמנײא טשינ ןוא ןאלפ ןצנאג

 .תורצ

 א טימ הבורק א םיוג םעד ,ןירעניאארקוא ןא זיא ןעמוקעג

 טקעדטנא דלאב יז טאה ״דום״ םעד .טסאג וצ דניק ןײלק

 ןצעה ןביוהעגנא טאה ,המשנ עשיניארקוא עשיטניה יד ןוא

 ־רעביא ודנוא לאז רע ןיקםװעלאז ףיוא טקירדעג ,זדנוא ןגעק

 ןוא ןרעװש םעד ןופ ןרעװ רוטפ ןוא אפאטסעג רעד ןבעג

 ־מסראפ א ןעגנאגעגמורא זיא יוג רעד .שזאגאב ןכעלרעפעג

 ןוא רימ וצ ףיורא רע ׳זיא גנולפײװצרעפ סיורג ןופ ,רעט

 ...ןבעל טשינ ךימ טזאל יז ,טעז עינאפ ...טלײצרעד ץלא רימ

 ןרעטיב ןטימ קידנעטש רימ ןבאה ןסעומש יד טקידנעראפ ןוא

 ...ןפארט

 .טלעג טימ ןקיוראב ןביוהעגנא ןירעניארקוא יד באה ךיא

 •רעגאל־ןעגנאפעג ןיא ןאמ ריא וצ ףירב עשטײד ןבירשעג

 טכאװעג םידיג ה״סש ןוא םירבא ח״מר ענײמ עלא טימ באה׳כ

 ראפ ביול א ןבעגעגפא ןוא ןבעל לםיב םענדיב רעזנוא רעביא

 .גאט ןטבעלעגכרוד ןדעי

 טשינוצ ןופ הביס יד ןעװעג ךיוא זיא ןירעניארקוא יד

 ־אי״ ןײק ראמזאצ ןופ ןוז ןײמ ןעגנערב ןופ ןאלפ םעד ןכאמ

 ־אק ןיקםװעלאז יד ךיז טאה ,קורד ריא רעטנוא .״יקיבוק

 עכעלרעפעג יד ןריפכרוד ןראפוצסיורא טגאזעגפא שיראגעט

 .תוחילש

 3 ערעזנוא וצ ראמזאצ ןײק וױרב א ןבירשעג ךיא באה

 ןכאנ ןראװעג טזאלעגרעביא לעיציפא ןענעז עכלעװ ,סעקניזוק

 רעזניא ןופ טםװועג ןבאה ײז .״טאטשנדױ״ ןופ שוריג

 .דניק ןטלאהאב

 טימ ןקיש וױרב םעד טלאװעג טשינ רעבא טאה יוג רעד

 טבײרש ףראד ןיא זא ,הנעט רעד טימ טםאפ־םפראד רעד

 ןפירפיורא וױרב ןײמ ןעק ,וױרב ןײק טשינ רענײק טעמכ

 םיא באה׳כ ...קילגמוא ןא ןײז םרוג ןוא טײקמאזקרעמפיוא

 ןוא ...ןשיוט םוצ ראלאד זסס ןוא תואצוה ףיוא טלעג ןבעגעג

 .וױרב םעד ןגײלקעװא עשראװ ןײק ןראפעג זיא רע

 ןא ןוא רעטבירטאב א רע זיא עשראװ ןופ ןעמוקעגקירוצ

 .תועידי עשיטילאפ עטכעלש טימ טפארפעגנא ,רעטגערעגפיוא

 ףיוא ןליפ טזאלעג ךיז טאה ענײז גנומיטש עטכעלש יד טא

 ןפיוא ךיוא גנוקריװ טאהעג טאה ןוא טירש ןוא טירט ןדעי

 ־אב רימ ןגעלפ געטרעטניװ ״עקיאור עלאמראנ״ ןיא .״ןסע״

 ןעװעג זיא בוט־םױ א ןוא ךלימרעיוז טימ לפאטראק ןעמ־ק

 ןעװ לאפ א ןעװעג ...ןלאפעג זיא ריזח א רעדא ןוה א ןעװ

 טושפ ךיז ןבאה םרעציזטימ ענײמ .ןלאפעגקעװא זיא דרעפ א

 טימ ךיא .שײלפ־דרעפ רעקיטש עטעפ יד טימ ןעװעג היחמ

 רעזנוא ןוא רעגנוה ןליבאטס םעד ץארט ,רעבא יורפ ןײמ

 ןרירנא טנעקעג טשיג רימ ןבאה ,ןעזםיוא־רענײב־ןוא־טיוה

 ־שײלפ־הלבנ םאד

 טעװ המחלמ יד זא ,גנומיטש עזאלםגנונעפאה סיוג םעד ײב

 וצ םיא ראפ זיא אשמ יד זא ןוא ןקידנע טשינ לאמנײק ךיז

 א עיוג רעד ײב טלטעבעג םײהעג ןיא רימ ןבאה ,רעװש

 •טיורב לקיטש

 ־בערט רעגאל־ןטיוט ןופ רעטעמאליק 1| ,רעפםאמטא יד

 קיטליגכײלג זדנוא טאה םאװ ,עכעלקערש א ןעװעג זיא עקניל

 ־ײװ עכעלרעמאי עכעלגעט־גאט .לרוג רעזנוא וצ טכאמעג

 ־טיוט םוצ ןטראפםנארט יד ןופ ןגארטעג ךיז ןבאה ןעײרשעג

 ־ראפ קיזומ־זאשזד עקידנעצלירג טאה לאמעלא .עטפשימראפ

 ...עטקיגײפראפ יד ןופ ןפור־םפליה עטצעל יד ןגירש

 ־יארקוא ענעדישראפ טימ טלמיװעג טאה םורא הביבס יד



 802 םינפ לא םינפ טױט ןטימ — ןײשנאז לטאמ 801

 רענײטשלדײא ןוא דלאג ןשאט עלופ טימ רעדעי ׳םיחצור עשינ

 ןוא סעקנאלוה .סנבעל עשידײ ענעטינשראפ ײב טביורעגנא

 ־מוא יד טכליהראפ גנאל־ןטאנאמ ןבאה ןעײרעלמוט־תורכיש

 ־ארומ יד ןיא ןברוח־םקלאפ רעזנוא ןעזעג ןבאה רימ .טנגעג

 ׳ךשוח — תומשנ יד ןיא ןוא ,ןעמראפ עשינאלװײט עטסקיד

 .עיצאנגיזער ןויא שואי

 טסערפעג זדנוא ײב רדסכ טאה קעשאטם ךוטסאפ־זיוה רעד

 ־נײא טשינ רעבא /׳תועידי״ ענעדישראפ קידנעגנערב טלעג

 יד טיול עיגעטארטס־םגנוטער רעזנוא טקנעלעג ךיא באה לאמ

 .ןקעשאטס ןופ רעטרעװ עטגאזרעד־טשינ בלאה עקילעפוצ

 ,ןכײצ־הטיחש א יװ ,זלאה ןרעביא גנוגעװאב־טנאה א סגײז

 ןירעניאארקוא ענעטלאשראפ יד זא טגאזעגנא זדנוא טאה

 .ןעגנערבוצמוא זדנוא יוזא יװ ןגעװ טכוז

 ־עג עקחאטש רימ ןרעהרעד טכאג רעד ןטימ ןיא ,לאמא

 ןגאלשעג חצר־תוכמ טמוקאב רע יװ ,יוג רעזנוא ןופ ןעײרש

 ־יטראפ עשידרערעטנוא — ״אװאיארק אימרא״) .ק.א יד ןופ

 םאװ רעװעג סאד טרעדאפעג םיא ןופ ןבאה ײז .(סעדנאב רענאז

 סנגראמוצ .רעטכעװ־־דלאװ סלא ןשטײד יד ןופ ןעמוקאב טאה רע

 יאמלה — טלדיזעג ןוא ןטלאשעג זדנוא רע טאה סגאטראפ

 טאטלוזער ןיא ...ןפלעה םיא ןעגנאגעגפארא טשינ ןענעז רימ

 טשינ ךלימ ערעיוז טימ לפאטראק יד ךיוא ןיוש רימ ןבאה

 עיוג יד זדנוא טאה רעטעפש געט ראפ א טימ .ןעמוקאב

 ײז װו ןדײ ןדראמ .ק .א עבלעז יד זא ״דעידי א טגנערבעג

 רימ סאװ ,ןאטעג טוג ןבאה רימ זא ןוא ,ראנ ײז ןפערט

 רימ ןטלאװ עלא לײװ ...ןעװעטאר ןפאלעג טשינ ןענעז

 ...טלאצאב ןבעל ןטימ רעכיז

 רימ טימ יקםװעלאז ןאפ רעד טאה רעבא טײצ עגנאל א

 ־דלאװ סאד טריפעג םיא באה׳כ לײװ ,זגורב ןײז טנעקעג טשינ

 ענײז ןטראפאר־שדוח יד .גלאפרעד סיורג טימ יירעטכעוו

 רע ןוא טכאמ רערעכעה רעד ײב ןעזנא ןפאשעג םיא ןבאה

 רע סאװ טימ םמײחל עשפיה ץנאג ףיוא טנידראפ ייברעד טאה

 ...םראװ ןקידנעגאנ םעד ןםאגראפ רדםכ טאה

 טפור עיוג יד יװ ךיא רעה גאט־ןטימ א ןיא 1943 טסוגיוא

 םעפע וטסעװ פארא םוק ןטעז עינאפ ,טעז עינאפ״ ־ךימ

 ,ײרעםיש עקיטפעה א ןרעיוא עגײמ וצ טײגרעד סע ןוא ״ן ןעז

 עטנעאנ ןוא ןטאנארג עקידנםײרפיוא ןופ עיצאנאטעד א

 טרעטנענרעד .ןעײרשעג־ארוה עכעלשטנעמ ןופ ןעגנאלקפא

 ־עגרעביא״ יד ןבאה סאד ,תועט א ,ןיינ ! ? ףוס רעזנוא ךיז

 ייא עבאגפיוא סנעמעװ — ךדײ־םטעברא עטנוזעג עטזאל

 רענעצ עטליוקראפ ןוא עטזאגראפ יד ףםײמשוצנײרא״ ןעװעג

 ־ער — םירבק־ןסאמ ןיא רעטסעװש ןוא רעדירב רעטנזיוט

 ־עגרעטנוא ,ןיזאגאמ־עיצינומא םעד ןםירעגפױא ,טריטלאװ

 סאד ־ךאװ עשיניארקוא יד טעגרהרעד ,ןרעגאל יד ןדנוצ

 ־ץלא״ רעד ןיא תושפנ עטפשמראפ־טיוט םוצ עפורג א ןבאה

 פאכ ךיא •ווורפ ןטצעל םעד טכאמעג רערעייז עגאל־״סנייא

 טימ) ״טלעװ רעד וצ - ךעלרעטסנעפ״ יד ךרוד קילב א

 טנעוו ץלא״ יד ןיא ןטלאפש עטרעטיירבעגםיוא ךעלרעםעמ

 אליק 1}) רעדלעפ־עקנילבערט יד ףיוא (שיגעטלעהאב ןופ

 ןלעטש םנטאש־ןשטנעמ לפייה א יוו ,עז ןוא (זדנוא ןופ רעטעמ

 סעדנאב עשיניארקוא עטעשױעצ יד דנאטשרעדיװ ןקראטש א

 ־ראפ יד .רעדלעװ עקידתונכש יד ןיא ןענירטנא ןרעװ ןוא

 ־םיוא ןא ןא ןעװעג רעבא ןענעז ןפיולטנא םוצ ןגעװ ענעטלאש

 ־טולב יד טרעיולעג ןבאה טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא .גנאג

 .סרעקנעה עקיטשרוד

 ־עגםיוא״ רעניארקוא 2000 ןופ הנחמ א טאה סנגראמוצ

 ־ןדױ״ ןשירעדרעמ א טכאמעג ןוא הביבם עצגאג יד ״טמעק

 ןוא לקניװ סעדעי ,עקזײה עדעי טלסײרטעגכרודא ,״דגאי

 ךיז ןבאה ײז .טעדראמעגםיוא ״רעלדנעטשפיוא״ עלא טעמכ

 .שינעטלעהאב רעזגוא ןופ ףיוה םעד ףיוא ןםירעגנײרא ךיוא

 זיא יז .ןראלראפ טשינ לאמנײק רעבא ךיז טאה עיוג רעזנוא

 רעטיל א טימ ,תוללק־ןדײ לטניב א טימ ןעגנאגעגנגעקא ײז

 ...םױ םױ ׳ד ךורב ...רעטײװ ןוא ץכעסײבוצ ןוא ״רעבמיב״

 סאד ײז ײב ךיז ןלעװ רימ זא ,ןצראה ןיא ןביולג ןפיט טימ

 ,לכײמש א טימ טנעגעגאב זדנוא יז טאה ,ןעװעטאר ןבעל

 ...ךײא טיה טאג ,״עשזעשזטם סאװ גוב ןאפ״

 ךם א ןענעז ןעװעג ןוא — גנוטער ןימ אזא רעדעי ךאנ

 סיורפ ןײמ זיא — טיוט ןטימ םינפ לא םינפ ןײטש ןופ ןלאפ

 ־ןסײװ ןטימ ןיא .ןראװעג טכאװשראפ ןוא ןעגנאגטנא ץראה

 ־טכידעג רעד ןופ ןגארטעגסיורא לענש יז ןעמ טאה גאט

 5 ,םגפארט־ןאירעלאװ .ןלאטש יד ןופ טפול רעקידנעקניטש

 ־רעטײװ םוצ טפאכרעד קירוצ יז — ןוא טפול־עשירפ טונימ

 .״ןײז־אד״ ןרעטיב־שיגארט ןקיד

 ־ראפ עקירעיורט עטעטראװרעדמוא ירמגל ׳עקידףעװקרעמ

 םרעציזטימ ערעזנוא דצמ טכאמעגטימ רימ ןבאה ןשינעפיול

 ךאװ ןעװעג םישוח עגײמ עלא טימ ןיב׳כ :שינעטלעהאב ןיא

 ־נײא .ךיז טוט זנוא םורא םאװ טריװרעסבא רעהפיוא ןא ןוא

 עקידלאװעג א יוג םײב טקרעמאב גנילצולפ ךיא באה לאמ

 טשינ םינפ ןיא רימ טאה רע ,גנורעטיבראפ ןוא גנוריװרענעד

 ־יחיב ענײמ .רימ טימ ןדער טלאװעג טשינ ,ןקוק טנעקעג

 ־וטניא באה׳כ ...סאלב־טיוט ןעװעג םעפע רימ ןענעז ...סרעצ

 ןוא שינעגײװש ס׳יוג םעד ןופ גנאהנעמאזוצ א טליפעג וױטיא

 .טײקיאורמוא רעײז

 ןעשטילמ טרעהעג באה׳כ ןעװ ,טכאנראפ א םענײא ןיא

 טימ זיא םאװ״ :טגערפעג ןוא רעײש ןיא פארא ךיא ןיב ,ןראק

 ,טשינ ךיד ךיא ןעקרעד געט ראפ א טײז זיקםװעלאז ריד

 .ןםיװעג רעװש א טאהעג טסלאװ וד יװ רימ ןופ טםפיולטנא

 ףראד ןעמ זא ,טגײצרעביא ןירעניארקוא יד ךיד טאה רשפא

 הנעט ךיא .טשינ טרעפטנע רע — ״? ןקידנעראפ זנוא טימ

 ריד טעװ גנוטכינראפ רעזגוא רעבא״ :ןייא רעטייוו םיא טימ

 ןיא ןבעגרעביא זנוא וטםעװ ,תורצ עגעעזעגםיוראפמוא ןכאמ

 ןײג שער ןוא למוט טימ רימ ןלעװ ,אפאטסעג ןופ טנעה יד

 רעזנוא ייז ןלעוו ,ןעמוק ןלעוו ןסור יד זא ןוא — טיוט םוצ

 ״קנאבאװ״ עטעקאג ןימ אזא ןעוועג זיא םאד .״ןייז םקונ המקנ

 ־קיטשראפ יא טימ סיוא טכערב רע — טייז ןיימ ןופ טײקםײרד

 ׳קלאפ קיצומש א טנעז ריא !יכראפ ישזדישז״ :יירשעג ןט

 ךיז טעװ ריא ןעװ ,ןבעל ןבײלב טשינ ריא טעװ אז־יװ־אז

 ןופ גירק רעײנ א ראפ ךאנ טײטש ןעװעטאר טציא וליפא
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 ־ראפ ךײא ןעמ טעװ סלאמאד ןוא ,עקקרעמא טימ דנאלםור

 .״שרוש ןזיב ןקיליט

 פעלש׳כ .לטימ טוװרפעגסיוא־טלא ןײמ וצ ךיז םענ ךיא

 טימ ...רעטיל א ןעגנערב םיא טעב ןוא רע־זסס א סיורא

 רע ןוא םינפ ןײז ףיוא ךיז טזײװאב לכײמש א .ןםײבראפ

 יונעג רימ רעביא טגנעה ׳ראפעג־טיוט יד זא״ ־ ךישממ זיא

 ־נײרא טזאלעג ךיז באה׳כ ׳טוג ץנאג וטסײװ ךײא רעביא יװ

 ־ךרד ךיא באה ריד ראפ ׳ריד ןופ ראג ןוא ריד ןופ ןראנעג

 ןוא שטנעמ רעטנעגילעטניא ןוא רעטנרעלעג א טםיב ׳ץרא

 עינאפ ראפ ךיז לעטש רעבא ...ריד ראפ ריקפמ ךיז ןיב ךיא

 ןדער םינכש ענײד — ןדײ עקיקערד ײװצ יד טא זא ׳״טעז״

 וד לײװ ,ןענעגרה יורפ ןײד טימ ךיד לאז ךיא זא ,וצ ךימ

 ײז וא ןוא םײהרעדניא ךײר ןעװעג טזיב .טלעג ךס א טסאה

 רימ ןלאצ ײז .טגאזעגפא ײז וטסאה ףליה ןטעבעג ךיד ןבאה

 טימ קיליװטוג ריקיזיר ךיא ׳טלעג־ןכאװ סאד טשינ ןיוש

 ׳ראפ רימ ןגעל ןוא ןדײ ענעטלאשראפ יד ןעמוק ,ןבעל ןײמ

 וצרעד ״סוזעי ןאפ״ רעד טעװ סאװ ,חצור א ןרעװ לאז׳כ

 ־ישרעד ןופ טולב זיב ןפיל ענײמ ןסיבראפ באה׳כ ...״זןגאז

 משינ רימ ײב ןבאה ײז זא ׳טרעכיזראפ םיא ןוא גנורעט

 ־טלעג קינײװ באה ךיא םאװ ,םעדצארט ןוא ףליה ןײק ןטעבעג

 ־פא טשינ לאמנײק ײז עגאל רעזנוא ןיא ךיא טלאװ ,ןעלטימ

 .ןעמאזוצ ןעמוקעגכרוד זיא־םע־יװ ןטלאװ רימ ןוא טגאזעג

 ־עיופ שממ ׳ףראד א ןופ קלאפראפ שידײ א ןעװעג זיא םאד

 ךיז טאטשנא ׳הרצ א ןופ קילבנא ןיא .תומשנ עשימאכ טימ םיר

 רעטכײל ײז זיא ,ןײז קיפליהײב ײז לאו׳כ רימ וצ ןדנעװ וצ

 וצ זנוא ןגײלראפ םיא ןוא יוג ןטימ ןסעומשוצכרוד ךיז ןעװעג

 טסאל ןרעװש ןײז םיא ךיוא ןפיוא אזא ףיוא ןוא ןדראמרעד

 לײװרעד לאז רע זא ןטעבעג םיא באה׳כ ...ןרענעלקראפ

 ךיא באה ״םיקידצ״ יד ןוא ׳ןינע ןצנאג םעד ןגײװשראפ

 ׳ךײא ןרעטש רימ״ ־ףוצרפ רעײז ןיא ןפראװעג טײהרעליטש

 ךיא זא ,רקש ןקידורב טימ םיא וצ ןעגנאגעג םאװראפ י םאוד

 םאד ךיז ןכאמ רעגנירג ידכ ? ןפלעה וצ טגאזעגפא ךײא באה

 .תרקפומ יד ׳יז רעבא ,טגײװש רע — ז״זנוא ןעמיורפא״

 ךיז ןעמ טפיוק ,ןטײצ עכלעזא ןיא״ :טםײרד רימ טרעפטנע

 ...״ןבעל םנטײװצ ןופ זײרפ ןראפ ןבעל ענעגײא םאד

 ־מוא רעקיטיוהבארג ןופ לאפ רעשילרעטםיוא רעטיױוצ א

 זיא יז :עטרעיופ רעשידײ רעד דצמ טײקכעלטראװטנאראפ

 ־ארומ א זיא ףיוה ןיא גנומיטש יד ...ןגארט ןיא ןעגנאגראפ

 ־עגנא זיא זנוא ןגעק ןירעניארקוא רעד ןופ ןצעה סאד ,עקיד

 ןאמ רעד זא ,טעיאװעג טאה עיוג יד .ײרפ ןוא ןפא ןעגנאג

 ...ןטאראפ יז טאה

 רעביא טאה טפארק עכעלריטאנרעביא עמײהעג א םעפע

 ־ךאד יד ײב יורפ יד ךיז טאה טאנאמ 9 וצ .טכאװעג זנוא

 ןראװעג ןריובעג ...טצכערקעג טשינ ןוא ןטלאהעגנא םעקלעב

 סע טאה — ״שטשיפ״ ןטשרע םײב ,עלעדײמ טנוזעג ןײש א

 םײב ןעװעג רבוק םע ןוא טקיטשרעד ״רעטומ״ יד רעבא

 ...טעזאלק

 טקעטשראפ ןעװעג רימ ןענעז םרעטניװ עקיטסארס יױוצ

 ןופ ןםירעג ןבאה סעכורעיװאז ןוא ןטניװ יד ,םעדיוב ןםיוא

 ןוא םעטגארט ןיא ןעװעג רימ ןענעז ןעוטעגנא ׳ןטײז עלא

 םעקםאמ־זײא ירפרעד ןיא ןדעי ,ךיז טליקראפ טשינ ,םעטאמש

 רעד ...ןבעגעג טשינ טסוה ןײק ןוא ׳ןעמונעגפארא םינפ ןופ

 וטםלאז טולב ןײד ןיא ...ײח ךײמדב :ןעװעג זיא ןיד רזג

 ...ןבעל

 וצ ךיוא זיא ןלאפעג זיא םישזער־יגילאםומ רעד זא העידי יד

 ןעמאזוצ ךיז טאה יוג רעד ,ןעגנאגרעד םעדיוב ןפיוא זגוא

 גנורעטנענרעד עטלוב יד ןםיגאב וצ ידכ .טײרפעג זנוא טימ

 ,תיעובש — ״יקטנאיװש ענאלעשז״ ףיוא רע טאה ׳ףום םנופ

 ,גאטײב 12 רעגײזא ,אגח ןוא רחא־רבד א טעטכאלשעגקעװא

 רימ .״םײחל״ א ןכאמ וצ יורפ ןײמ ןוא ךימ ןפורעגפארא

 ןעזרעד רימ ןוא םעט םוצ ןעמוק וצ טשינ רעבא ןזײװאב

 ־.ס .ס עדנאב א ךיז טרעטנעגרעד םע יװ ,רעטצנעפ ןכרוד

 זיא שינעטלעהאב םוצ קירוצ .בוטש ןיא זנוא וצ ךײלג טײל

 טײקיטולבטלאק ןײז ןיא ,יוג רעד .ךעלגעממוא ןעװעג ןיוש

 ־ראפ ןוא בוטש רעטײװצ רעד ןיא ןײרא לענש זנוא טפוטש

 ןעװעג זיא עגאל רעזנוא .ריט יד זנוא רעטניה טםילש

 ־םװעלאז רעדא תװמה־ךאלמ רעשטײד רעד רעדא ׳קיטכיזכרוד

 זנוא ןוא ןדלוד טשינ רעמ םע ןלעװ תיב־ינב ןײז טימ יק

 א ןופ ײרשעג א ךיז טרעהרעד׳ס ...תוחור עדלא וצ ןקיש

 ןײגוצנײרא ךיז טסײר ןוא ״יםײה אז טזיא סע״ :ןאמ־.ס .ס

 יז ןעמאק״ ־רעבא מיא טגאז יוג רעד ...רעמיצ ןטײװצ ןיא

 באה ךיא)״רעסײה ךאנ טםיא ריה — ןטראג םעגיא רימ טימ

 רע .םנ רעײנ א .(שירעמשטײד לםיבא טנרעלעגסיזא םיא

 ךאנ ,ןטראג־טכורפ ןיא םיורא עלא ןעײג ײז ןוא םיא טגלאפ

 :טלכײמש ןוא תיבה־לעב רעד ןײרא טמוק העש לטרעפ א

 לאז ךיא ,רימ ךאנ ןעמוקעג ןענעז ײז — ,ךײא טציש טאג״

 טשינ ןענעז סע יצ ׳חטש םעד ןכוזכרוד ײז טימ ןעמאזוצ

 טײרפשעגםיוא ךיז עיוג יד טאה ךאנרעד ...״ןדײ ןײק ןאראפ

 ...דסח םעד ראפ טקנאדאב ריא ןוא ״עקסאב עקטאמ״ רעד ראפ

 ראפ ךיז טאה טכאנ עטצעל יד זא ,בגא רימ טלײצרעד יז

 ריא וצ טאה ןוא טקעלפטנא ״עיראמ עננאפ עקילײה״ יד ריא

 םישעמ ערעײז ןופ ןדירפוצ זיא יז זא ,זײװאב א ...טלכײמשעג

 ...םיבוט

 העידי א טײרפשראפ ךיז טאה רעטעפש גאט ראפ א טימ

 .עקנילבערט ןײק טמוק רעלמיה ררוצ רעד זא ׳ףראד ןרעביא

 רעײז ךיז טאה ןטגארפ עשטײד יד ףיוא עגאל יד יװ תױה

 ־קערש ערעײז ןופ רופש ןדעי ןשיװפא ײז ןליװ ,טרעגרעראפ

 ־עגפיוא ןענעז םירבק־ןסאמ יד .הוה ךכו ,םנכערבראפ עכעל

 יד רעביא למיה רעד זיא גנאל םישדח ןוא ןראװעג ןבארג

 םיגורה יד ןענערב ןופ טיור־טולב ןעװעג רעדלעפ־עקנילבערט

 רעד ןיא ןגארטעג ךיז טאה קנאטשעג קידנעקיטש א ןוא

 עכעלשטנעמ רעטנזיוטרענעצ עטעלאמםראפ ןופ מגגעג רעצנאג

 .םרעפרעק

 ,ןעגנאלק זנוא וצ ןעײגרעד 1944 ינױ־יאמ םישדח יד ןיא

 ןטיבעג עטריפוקא יד קידנזאלראפ רעטילימ עשטײד םאד זא

 ךיז טימ ןעמענ ןוא רעפרעד ןסאמ ךיז רעטניה טנערבראפ

 .ןטעברא־עיצאקיפיטראפ ערעװש וצ רענעמ יד

 יװ :ןענאטשטנא זיא סאװ עכאטאמום יד ןעזעג ןבאה רימ
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 סעקזײה יד טנערבעג ןוא םיריזח ׳תומהב טביורעג ןבאה ײז
 .ןטערטפא םײב

 יקםװעלאז ינאפ יד גנילצולפ ךיז טזיױואב גאט־ןםימ ןיא
 יז .שינעטלעהאב מם ץיגפארא ןלאז רימ ראפ זנוא טגייל ןוא
 .ןקעדטנא זנוא ואנ ןעק ןעמ ןוא םעיזיװער ראפ ארומ טאה

 טעװ יז .ןקעטשראפ םעגאטם־ײה ןיא דיז ןלאז רימ ליװ יז
 שיראגעטאק רעבא באה ךיא •ןםע טראד ןעגנאלרעד זנוא
 ןענעז ןטאנאמ 18 זא ״דנעט רעד טימ ןאלפ םעד ןפראװעגפא
 ־ןמ ,םעדיוב ןפיוא אד ןראװעג ןטיהעגפא טאג ךרוד רימ
 יז .עדנע רעכעלקילג רעד וצ זיב מיי יוזא סע ףראד םתסה
 ,סעיצראפ־רעגנוה ענדיב יד ןבעג טשינ טימ טארדעג טאה

 ץא ׳ןםע ןײק ןעמוקאב טשינ ןתעל־תעמ ײרד עקאט ןבאה רימ
 ,סע טאה ןעזעגםיוא — ׳טכאמנא ןיא םירגפ יװ ןגעלעג

 ׳ןרעװ רוטפ זנוא ןופ טלאװעג טנעמאמ ןטצעל ןיא ןבאה ײז זא
 ןבאה ײז זא ׳רופש ןדעי ןשוטראפ וצ ןפוא אזא ףיוא ידכ

 ...ןדײ ןטלאהאבםיוא

 ־רעביא ןלעװ טשינ ןופ גנולעטש ןײמ ןעװעג זיא קיטכיר
 ןשטײד יד ןבאה ,קידנטערטפא ליױו ׳םעגאטם־ײה יד ןיא ןײג
 יד ןופ ןפאלעגםיורא זיא׳ס רעװ ןוא רעדלעפ יד טנערבעג

 ...ןראװעג ןסאשרעד זיא םעגאטס עקידנענערב

 ךיז קידהלהב ןשטײד יד ןבאה 1944 טםוגיוא ןט־3 םעד
 ־לעפאב־ספראד יד זא ,לעפאב א ןבעגעגסיורא ןוא טקאפעג
 טנארפ א ךיז טײרג םע ליױו ׳רעזײה יד ןזאלראפ זומ גנורעק
 ־נגעק א ,ןםײרפױא־ןטאנארג ןיוש ךיז ןרעה דלאב .ףראד ןיא
 יד ׳ףראד ןיא םעקתיה ןענערב סע .גנורידראבמאב עקיטײז
 טימ טײג יז זא ,גאטײב 12 רעגײז א זנוא טעדלעמ עבאב

 .ןײרא דלאװ ןיא תױח־זיוה עריא

 .ךיוא ןעײג רימ זא ,ןשטנעמ־טימ ענײמ עידומ דלאב ןיב ךיא

 ־רעםײװ ךאד זיא׳ם — ,טלאװעג א ייז ןכאמ — /׳שטײטם״
 וצ ךיז טימ טאה שטײד רעד זא ,ףיוא ײז רעלק ךיא ד גאט
 סע יװ ׳טעז אנ ׳ןדײ ץיק ןיז ןיא טשינ טציא טאה ןוא ןעוט

 ןײז דיוא ןענעק ײז ןשיװצ ׳ןשטנעמ ענעדישראפ ךיז ןגעװאב
 ראפ ןטונימ עטצעל יד ןיא זנוא טארד ,ןבײלב וצ אד .ןדײ
 ן־.פ רעדא ׳עבמאב א ןופ ןרעװ וצ טעגרהעג גנואײרפאב רעד
 פארא לענש רעטײל םעד לעטש ךיא .תיחשמ־ילכ רעדנא ןא
 םעד ץוחמ טירש עטשרע ענײמ לעטש ךיא ׳ןעײג רימ ןוא
 ־עגפא ןטאנאמ 19 .ןײג ןופ פא ךיז סיפ ענײמ ןגאז ,זיוה םיוג
 םעיצקנופ ערעײז ןםעגראפ ןבאה םיפ יד ןוא ןײג ןופ ךיז טניוװ
 םיוק ךימ טאה ןעמ ...ןראװעג ןפאשאב ןענעז יױ עכלעװ וצ
 ןענאװ ןופ דלאװ ןבלעז םעד ןיא ,ןײרא דלאװ ןיא טפעלשרעד
 טכאנ א ןכוז ןעגנאגעג קירוצ םישדח 19 טימ ןענעז רימ

 •ןקיטכענוצרעביא

 ןאמ א ןוא דאגאב אלא״ ײרשעג א רימ ןרעהרעד גנילצולפ
 — ״זעישז ןאפ״ .רימ וצ םיוא טפור ןוא ךיז טמלצאב

 םאװ ,רעטםוש רעד טנעקרעד זנוא טאה סאד : ? טסבעל וד
 םוצ טקישעג זגוא טכאנ־גנירפש רעשיגארט רענעי ןיא טאה

 •ןקיטכאנרעביא יקםװעלאז עװאיאג

 ׳ושאי״ :לוק ןםיוא גנושארעביא סיורג ןופ טםור רע

 ן רעדנוװ סטאג טעז ׳טמוק (רעטכאט ןוא יורפ ןײז) ,ו ושיראמ
 ןוא רערעטצניפ רענעי ןיא עכעלקילגמוא יד ריא טקנעדעג
 ןבעגעגנײרא טלאמעד רימ טאה טאג רעד .טכאג רעקיטםארפ

 .ךיקסװעלאז וצ ןקיש וצ ײז קנאדעג םעד

 ־פארא ןטימ טקירדעגםיוא רע טאה דײרפ עקיטכירפיוא ןײז
 קירעהעג דלאב ײז ןוא ךיש עגעםירעצ יד זנוא ןופ ןעיצ

 .טעטאלעגםיוא

 טשינ יקיבוקאי ףראד ןיא ךיז ןבאה ןפמאק־טנארפ ןײק
 ןטימ ןוא ׳ןטערטעגפא ןענעז םיחצור עשטײד יד .טלקיװטנא
 טצעזאב ןסור יד ןבאה 1944 טםוגיוא ןט־4 ןופ ןגראמירפ

 .ףראד סאד

 טימ זא ׳יקסװעלאז ןאפ ןטימ טאהעג ךיא באה ךאמפא ןא
 שטנעמ ןײק ןוא ןרעװ ןדניװשראפ רימ ןפראד גנואײרפאב רעד
 ךיז ײב ןדײ טאה רע זא ,ןסיװ טשינ ראט הביבם רעד ןופ
 יד לײװ ״דמקנ ראפ טאהעג ארומ טאה רע .ןטלאהאבסיוא
 עיצאפוקא־רעלטיה רעד ראפ ךאנ זיא טנגעג רעקנילבערט
 טשינ רעבא טאה ץילא יקסװעלאז ןאפ רעד .ךײר־ןדױ״ ןעװעג
 ןופ ץיפש ןיא זא ,קידנרעװ ריװועג .ןויסנ םעד ןטלאהעגסיוא
 רעשידײ רעגנױ א טײטש יקיבוקאי טצעזאב טאה סאװ ,קלופ
 דײרפ טימ רע זיא — טנעקעג רע טאה שיסור — ׳לארענעג
 ־ארעג טאה רע זא ,טלײצרעד פיא ןוא לארענעג םוצ קעװא

 .ןדײ 4 טעװעט
 ־ךיוה ײר א טימ לארענעג־רידנאמאק רעד זיא דלאב

 טשוקעג ךיז ׳זנוא וצ ןעמוקעגפארא ןריציפא עשידײ עקיגנאר
 ןעװעג ןענעז ײז .ןעמאזוצ זנוא טימ טניױועג ןוא זנוא טימ
 װעיק ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עטםטנעאנ ערעײז םאװ ׳ןדײ
 םאד ןוא ,זנוא ןבאה ײז .םיחצור־רעלטיה יד ךרוד הביבם ןוא
 ־עײז .טריפארגאטאפ ,ןטלאהאבסיוא ןענעז רימ וװ טרא

 ןבאה ׳ץנעט ןוא ןעגנאזעג ,עקדאװ ׳ןװרעםנאק ׳ןדאלאקאש ער
 .טריפעגנײרא ןבעל ןיא קירוצ ךעלסיבוצ זנוא

 ךיז ןיא ןסאגעגנײרא ׳ןעװעג חמשמ ךיז טאה יוג רעד
 זא ׳גאזוצ א ןעמוקאב ,אקדאװ רעשיםור רעתמא סרעטיל עצנאג
 .ןקיש לאדעמ א. טײקםײרד ןײז ראפ םיא טעװ ,ןילאטם רבח

 ־עלאז״ :ךעלדער ףיוא ןעגגאגעג ףראד םאד זיא לײװרעד

 ...ךדי׳ טעװעטארעג טאה יקםװ

 םעד ןיא ןפארטעג זנוא טאה דאזיפע רעקאמשעג טשינ א
 ךיז טאה ירפרעדניא 8 רעגײזא :ןגראמירפ־םטײהײרפ ןטשרע
 ןוא דרעפ א טימ טאדלאס רעשיסור א ףיוה ןיא ןםירעגגײרא
 םיא טאה ןיקםװעלאז יד .״טאשוק יאװאד״ :ןסע טרעדאפעג
 ןײמ וצ ךיז ךײלש ךיא ,ןםעוצגא טוג ןבעגעג דרעפ םעד ןוא
 ןדײ ךם א ןאראפ ןענעז* :גערפ א םיא ביג ןוא רעײרפאב
 טפראװ ןוא דשח טימ ןא רימ טקוק רע זקלופ ןיא ךײא ײב
 א ןדײ) ו״דאראנ ישטאבאם יערװעי״ :םינפ ןיא גאז א רימ
 טלײצרעד םאד באה׳כ .ןדנוװשראפ טרעװ ןוא ,(קלאפ שיטניה
 ןײז ןגעװ םיטרפ רימ ײב ןעמונעג טאה רע ,לארענעג םעד
 ׳רימ וצ רע טגאז ׳ןעז טםעװ״ .ןכוז םיא טקישעג ןוא ןעזםיזא
 טקישראפ ריבים ןײק ראי 10 ףיוא רע טעװ ןטײק ןיא זא
 יד זא ׳קידנליפ .ןענופעג טשינ רעבא םיא טאה ןעמ ׳״ןרעװ

 .חרביו א טכאמעג רע טאה ׳םיא רעטנוא טנערב דרע
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 רימ ןבאה טפול־סטײהיירפ סנפיוה עלופ קידנעמעטאנײרא

 זנוא טימ ןעמאזוצ ןבאה סאװ ׳יד טימ טנגעזעג קיצראה ךיז

 א וצ טריפרעד זדנוא ןוא טלעטשעג ןאק ןיא ןבעל רעײז

 .ףוס ןכעלקילג

 ןוא קנאדעג ןטימ ׳ןילבול ןײק קעװא דלאב ןעגעז רימ
 ־נוא ןופ ןעמעװ ה״יה לאימחרי ןוז רעזנוא ןכוזוצפיוא רעגאב

 ׳עילימאפ עטײרב ןוא ׳רעדירב ׳רעטסעװש ׳ןרעטלע ערעז

 רעזנוא ןופ — ׳ןבעל רעזגוא ןראװעג זיא ברחומו בורח רעבא

 טשינ שפנ רעקידעבעל ןײק זיא עילימאפ רעטגײװצראפ

 .ןבילבעג

 :ןלאפוצםקילגמוא עשינאלװײט ךיז ןיא טגארט לרוג רעד

 ןײק עשראװ ךרוד ןראװעג טקישעג זיא רעכלעװ ׳װירב ןײמ

 ־נוא רעזנוא ןופ טיוט םעד ןעװעג םרוג טאה ׳שזעימאדנאס

 רעקנעה עשיצאנ יד ךרוד ד״יה לאימחרי ןוז ןכעלסעגראפ

 .עשראװ ןײק שזרעימאדנאס ןופ געװ ןפיוא

 ׳גירק ןכאנ רימ ןבאה ןדײ עטעװעטארעגפא רערימאדנאם
 :ףיולראפ ןשיגארט םעד ןבעגעגרעביא

 ׳ןוז רעזנוא .שזעימאדנאס ןײק ןעמוקעגנא זיא וױרב ןײמ

 ןעװעג טײצ א עמאמ־עטאט ןײז ךאנ רעיורט ןיא זיא סאװ
 ןטלאהרעד ןטימ טבעלעגפיוא טאה ׳עילאכנאלעמ רעפיט ןיא
 רעד לײװ ׳עשראװ ןײקיןראפ וצ ןםאלשאב ןוא װירב םעד

 ...עשראװ ןופ לפמעטם־טסאפ םעד ןגארטעג ךאד טאה וױרב

 ־עשראװ ןיא רעטםעװש א טאהעג ךאנ ןבאה םעקניזוק 3 יד
 ןראפעג ׳ןוז רעזנוא טימ ןעמאזוצ ײז ןופ ענײא זיא ׳אטעג רעװ
 ןוא ־ ידנראפרעד טשינ טיוט םעד ןענרפעג ןבאה ײז .ןכוז זנוא

 .תומשנ ערעזנוא ןיא טעמוא ןקיבײא טזאלעגרעביא

 ־ידײ ןיא שיטסטעברא ןײמ ײב קידנציז ׳םורא טײצ א ןיא
 א רימ וצ ןײרא טמוק ׳עשראװ ןיא טעטימאק־לארטנעצ ןש
 ןופ טנגעג רעד ןיא זיא װאסאק — דײ רעװאםאק רעטנאקאב
 ןשיגארט ןטײװצ םעד רעביא רימ טיג ןוא — יקיבוקאי
 ןבאה םעדנאב־.ק.א יד :שינעטלעהאב רעזנוא ןופ לאניפ

 ...ןדײ 4 ןעװעטארפא ראפ ןסאשרעד ןיקםװעלאז



 אפוג קינלעימכ ױא שינעטלעהאב א ױא / טרענײלק ףםױ
 (ןילוח)

 רעקינלעימכ ,זדנוא ראפ זיא 1941 טסבראה ןיא ןיוש

 ןענעז רימ שטאכ .עגאל עקירעיורט יד ראלק ןעװעג ׳ןדײ
 •טלעװ רעכעלרעםיוא רעד ןופ ןטינשעגפא דעלצנעג ןזעװעג

 ןבאה עכלעװ ,ןקאילאפ יד ןופ תועידי ןטלאהרעד רימ ןבאה

 •םגנולדיזסיוא יד ןגעװ תורושב ״עטוג״ יד ןגארטעגוצ זדנוא

 .אקנילבערט ןוא קענאדײמ ןײק ןדײ ןופ סעיצקא

 ־״סעיצקא״ יד ךיז טאה 1941/42 םישדח־רעטניוד יד ןיא

 ןופ ןעמוקנא ןטימ רעבא ,טרענעלקראפ םאװטע עילאװכ

 ןטקראטשראפ א טימ ןביוהעגנא ךיז יז טאה 1942 גנילירפ
 ןוא טקיטשעג רעמ טאה גאט ןדעי טימ .אפמעט ןלענש
 ןכוז טפאהרעביפ ןביוהעגנא רעבירעד ןבאה ןדײ .ןגראװעג
 ׳םעקירטעמ עשלאפ ,ןריפאפ־רעירא ךיז ןפאש :ןגעװ־םגגוטער
 ןיא אטעג ןופ ןענעבנגסיורא ךיז ידכ ,״ןטראקנעק״ עשטײד
 א לקגיװ ןפראװראפ א ןיא ןעיוב ,םײוג ןשיװצ יוג םלא ןײג

 ןיא ןײג רעדא ןטלאהאב םיא ןיא ךיז ןוא רעלעק א ,רעקנוב

 ~ ראג רעדא :היח א יװ ןטלאהאב ןטראד ךיז ןוא דלאװ א

 ןײג — געװ רעכעלגעמ רעקיצנײא רעד ןעװעג זיא סאד ןוא
 ןײק טאהעג טשינ טאה דײ רעכלעװ) קאילאפ ןטנאקאב א וצ

 ךיז ןוא םטוג ןוא באה עצנאג סאד ןבעג םיא ,(? יוג ןטנאקאב

 •ןטלאהאב םיא ײב

 .געװ םעד ףיוא ןעגנאגעג ןענעז ןדײ רעקינלעימכ רעטנזיוט
 םעד ןעניפעג וצ ״ןעגנולעג״ טעװ ײז זא טביולגעג ןבאה ײז
 ןזיױוסיורא ײז טעװ םאװ ,טנײרפ ןוא קאילאפ ןטוג ןקידתמא
 ךיז וליפא ראנ ןטלאהאב ײז ןפלעה וצ ראנ טשינ טײקטײרג
 סאה םאװ דײ םעד ןופ קילג םאד .ןײז־וצ־בירקמ טםבלעז
 תורצ ױיק ׳םיורג ךעלדנעטשראפ ןעװעג זיא ,יוג אזא ןענופעג
 טנזיוט ײװצ יד ןופ לרוג רעד .טלעפעג טשינ רעבא ײז ןבאה

 זיא טיורטראפנא לרוג רעײז ןבאה עכלעװ ,ןדײ רעקינלעימכ
 ןופ לעפ יד ןיא ףלעװ עשיליופ עשיטידנאב ןופ טנעה יד

 ןשינעבעלרעביא עשיגארט ןוא ןדײל ערעײז ,ךעלעםפעש
 ןיא יד ןופ רעםערג טכײליפ ןעװעג — ךיז טכאד — ןענעז

 .יקנילבערט
 םעד ףיוא ןעגנאגעג — הרירב ןיאב — ךיוא ןיב ךיא

 ןוא ״טנײרפ עשיליופ״ ענײמ ןופ זײרק רעד .געװ ןקיזאד

 װפ טכיל ןיא רעבא ,רענײלק ןײק טשיג ןעװעג זיא עטנאקאב
 סאד ןײזטםװואב ןוא ןטקאפ ןופ טכיל ןיא ,טײקכעלקריװ רעד
 ראפ זיא ףליהטימ רעײז ןוא ןקאילאפ יד קנאד א ראנ

 ןשינאלװײט ןײז ןופ גנוריפכרודא יד ןעװעג ךעלגעמ ןרעלטיה
 סיוראפ ןוא טראנעג טשינ טסבלעז ךיז ךיא באה — ןאלפ

 טימ ןקידנע טשינ ךיז ןלעװ ןעגנואימאב ענײמ זא ,טםוװעג
 ״טנײרפ״ ןײא ןופ ןעגנאגעג ךיא ןיב ןגעװטםעדנופ .גלאפרעד

 טװורפעג ןדעי ,ןטסטרעדנוה םוצ ,ןטנעצ םוצ ,ןטײװצ םוצ
 ־טאפ ׳עלאראמ ,עכעלשטנעמ — ןוױטאמ עלא טימ ןגײצרעביא
 טגאזעגפא רימ טאה ײז ןופ לײט א .עזעיגילער ,עשיטאיר
 ־טימ א ןזיװעגסיורא טאה לײט א ,ןטנעמיטנעם ןא ןוא ןפא
 לײט רעסיורג א .םיצורית ענעדישראפ טאהעג רעבא ליפעג
 ןופ רענײא)ןכאז ענײמ ןטלאהאב וצ טײרג ןזעװעג זיא רעבא
 וצ ןבעגעגרעביא באה ךיא ןכלעװ /׳טנײרפ״ עקיזאד יד
 ענײמ ןופ גנולמאז רעקיראי־ליפ א טימ ןעמובלא ןטלאהאב

 ךיז באה ךיא יװ — ײז טאה ׳םאטאפ־החפשמ ענעדישראפ
 ענײמ ןעמובלא יד .טנערבראפ גאט ןבלעז םעד — טגײצרעביא
 ענעגײא ענײז טימ לופ םיא ײב ןפארטעג גירק ןכאנ ךיא באה

 .(םאטאפ
 ־וקעגרעטגוא זיא גלאפרעד ןא ןשינעכוז םישדח עגנאל ךאנ

 עיצקא רעד ראפ ןיוש .גנולדיזסיוא עםיורג עטשרע יד ןעמ

 קינלעימכ ןופ :סולשאב ןשיראגעטאק א וצ ןעמוקעג ךיא ןיב
 ןײג יװ ,אד ןרעװ וצ ןםאשרעד רעסעב .םיורא טשינ ךיא לעװ

 .םעד וצ ןעװעג םיכסמ זיא יורפ ןײמ .רעמאק־זאג א ןיא

 טנײרפ ענײמ ןבעגעגרעביא ךיא באה םולשאב ןקיזאד ןגעװ
 ןופ םעדײא םעד ,ץיװאראה לשרעה ײז ןשיװצ .עטנאקאב ןוא
 וצ טמוק גנולדיזםיוא רעד ראפ געט ײװצ .קאנרעטםאפ השמ
 ןבאה החפשמ ןוא יורפ ןיימ ׳ךיא :רימ טגאז ןוא לשרעה רימ

 זדנוא וצ םוק ״דחפשמ ץיד ןיוש םענ .עבלעז סאד ןםאלשאב
 ןעשעג טעװ — ןעשעג טעװ םע םאװ •םעדיוב רעזדנוא ןיא

 .ןעמאזוצ עלא זדנוא טימ

 ־ףײז ןוא־טכיל סקאנרעטםאפ השמ ןופ םעדיוב םעד ףיוא

 יד טבעלעגרעביא ,תושפנ 20 רעביא ,רימ ןבאה קירבאפ
 ליוק רעדעי ןופ ,ןסאש יד טלײצעג ןבאה רימ .גנולדיזםיוא

 .ןברק רעשידײ א ןלאפעג זיא

 ענײלק יד .םעדיוב םעד ףיוא ןגעלעג רימ ןענעז געט ןײנ

 זיא ןדײ ענעזאלעגרעביא עפורג ןענאזרעפ טרעדנוה זיב
 ןעגנאפעגנא ןבאה עגעטלאהאב יד :גאט וצ גאט ןופ ןםקאװעג
 רעלעק ,םעדיוב :ןשינעטלעהאב ערעײז ןופ ןכירקוצסיורא
 ןוא רעדלעװ עקימורא יד ןופ ןעמוקקירוצ ןוא רעכעל ןוא
 ןיא ןדײ לאצ יד .םעדיוב ןופ פארא ךיוא ןענעז רימ .רעדלעפ

 .טנזיוט ײרד רעביא טלײצעג טאה קינלעימכ

 ךיז ,שינעטלעהאב א ןכוז ןביוהעגנא רימ ןבאה רעדיװ
 ףיורא רעדיװ .״עינ״ ןקידתונמחרבמוא ןא ףיוא ןפארטעגנא
 ־דיזסיוא עטיױוצ יד טבעלעגרעביא טראד ןוא םעדיוב ןפיוא

 םוצ טרעטנענרעד רעמ ךיז רימ ןבאה גאט ןדעי טימ .גנול
 רעקינלעימכ ןופ גנורידיװקיל רעקיטליגדנע רעד ןופ טנעמאמ
 עפורג עקיטשינ א ןבילבעג זיא ןדײ טנזיוט ײרד יד ןופ .ןדײ
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 ץא ענעטלאהאב לאצ ערעםערג א .קילטנעצ עכעלטע ןופ

 ־פאה רעד בילוצ ,ןענעז עיצקא רעטײװצ רעד ןופ ענעפאלטנא

 ־םטעברא יד ןיא ןעגנאגעג ״קיליװטוג״ ,עגאל רעזאלםגנונ

 ןיא קירבאפ־עיצינומא — ״גאםאה״ ןיא טפיוהרעביא ,םרעגאל

 .טײקליטש עטיוט א טשרעהעג טאה טאטש רעד ןיא .ץלעיק

 רעירפ ןגעלפ עבלעװ ״דביבס רעד ןופ םירעיופ רעטנזיוט יד

 ־ראפ ןעװעג ןענעז עשיטאטש יד ךיוא יװ טאטש ןיא ןעמוק

 באה עטריבארעגנא סאד ןטלאהאב ןוא ןריטראס ןטימ ןעמונ

 רעזדנוא ןעװעג זיא ךעלקערש .ןדײ רעקינלעימב ןופ םטוג ןוא

 ,תורבקה תיב םעד ףיוא טרעגלאװעגמורא ךיז באה ךיא .עגאל

 .קינלעימכ ןשידײ ןרעזדנוא ןופ תוברוח ןוא םעניאור יד ןשיװצ

 טשינ ײטשאב ךיא ...ןעמוק זדנוא ךאנ לאז ןעמ ןטראװ רימ

 .ךיז רעביא ןיד־קספ םעד ןריפסיוא טםבלעז ראנ ןטראװי וצ

 םאד ןעמ טכאמ יוזא יװ רעבא ,טמיטשעגוצ טאה יורפ ץימ

 רעביא זיא םאד ? דניק קירעי־4 ןגײא קידלושמוא ןא רעביא

 .תוחוכ ענײמ

 ־עפאה ןוא גנוכערבנײא רעכעלצנעג ןופ טנעמאמ םעד ןיא

 א ןופ ןאזרעפ רעד ןיא רעטער ןײמ טמוק טײקיזאלםגנונ

 .ק אװאלםינארב — יורפ רעשיליופ

 ןעװעג ןראי ליפ ןענעז װאלסידאלװ ןאמ ריא ןוא .ק יורפ יד

 ןופ םירעיופ עמערא רעײז ןופ טמאטשעג ,רעניד־טארטםיגאמ

 ײז באה ךיא יװ — ןענעז ײז .עשזאבדעשפ ףראד ןטנעאנ םעד

 טאה װאלםידאלװ .ןטימעסיטנא ןײק ןזעװעג טשינ — טנעקעג

 טימ טבעלעג ןוא ןדײ ײב רעלאטס םלא טעבראעג ןראי ליפ

 •טסינומאק א וליפא ןעװעג .ןדײ

 זיב ,טארטסיגאמ ןיא טעבראעג רע טאה גירק ןתעב ךיוא

 ־יגאמ ןופ ארױב ןיא ןעמוקעג ןאמ־םע־סע ןא זיא לאמנײא

 ־אטשעג זיא ןוא ןעזרעד טשינ םיא טאה װאלםידאלװ .טארטס

 םיא טאה ןאמ־םע־סע רעד .םיא וצ סעצײלפ יד טימ ןענ

 ןוא םעצײלפ יד רעביא ןקעטש א טימ פעלק עכעלטע ןבעגעג

 טקנערקעג ןטאנאמ עכעלטע רע טאה ןופרעד טאטלוזער ןיא

 טימ הנמלא עקירעי־28 עגנױ יד .ןבראטשעג ךאנרעד ןוא

 ־10 רעד ןוא עשירק עקירעי־12 יד ,רעדניק ײװצ עריא

 ־נידאב ערעװש רעײז ןיא טבעלעג ןבאה ,קישזעי רעקירעי

 .ןעגגוג

 םײב ךיא ײטש ,רעבמעװאנ ןיא טכאנראפ א םענײא ןיא

 יד עזרעד ןוא ,זיוה םקאגרעטםאפ השמ ,אטעג ןופ רעיוט

 א ךאנ .ןבילבעג ןײטש ןוא ,ןעזרעד ךימ טאה יז ךיוא .יורפ

 ־עגוצ זיא ןוא טומ טימ ןעמונעגנא ךיז יז טאה עליױוי רעצרוק

 ־לרוג ןעװעג זיא זדנוא ןשיװצ ךערפשעג סאד .רימ וצ ןעמוק

 :טפנוקוצ םעילימאפ ןײמ ראפ קיד

 .ךימ יז טגערפ ? אד ךאנ וטםוט סאװ —

 .טרא רעסעב ,טיױוצ ןײק רימ ראפ טשינ באה ךיא —

 ־לײצעג ןענעז אד ןטונימ ערעײא םאד טשינ ןעד וטםײװ —

 ?עט

 .טונימ רעד ףיוא ןיוש טראװ ןוא םיױו ךיא —

 ? דניק ןוא יורפ ןײד זיא וװ —

 .אד ךיוא —

 ? טנײרפ ענײד עלא ןענעז וװ —

 .טשינ ךימ ןענעקרעד ײז —

 ןדנעװ וצ ןלאפעגנײא טשינ קנאדעג ןיא וליפא רימ זיא סע

 רעטםקראטש ןײמ וצ — גנולצולפ רעבא .ףליה ךאנ ריא וצ ךיז

 :ןםאלשטנא ץנאג רימ יז טרעלקרעד גנושאררעביא

 .ןטער ךיד לעװ ךיא ,םוק —

 עבנג ,םעדיוב ןײמ ךיא זאלראפ ,תוצח ןיא ,טכאנ עבלעז יד

 רעד ןופ גנוניוװ רעד ןיא םוק ןוא ןסאג עשיליופ יד ךרוד ךיז

 יד .לרעמיצ ןײלק א ןוא ךיק א :םורא ךיז קוק ךיא .ק יורפ

 .רעמיצ עצנאג םאד ןלופראפ קנאש יד ןוא ןטעב ײװצ

 ןשירעיופ ןטנוזעג א טימ עטרעיופ עגולק א — .ק יורפ יד

 רעד ןופ ןובשחו־ןיד םעיונעג א ןבעגעגפא ךיז טאה ,לכש

 ףיוא טמענ יז םאװ ,עבאגפיוא רעכעלטראװטנאראפ רערעװש

 טארד גנוקעדטנא ןופ לאפ ןיא זא ,טםוװעג ךיוא טאה יז .ךיז

 .עלא זדנוא יװ לרוג רעבלעז רעד ריא

 ןרעה ײז .טשינ ןפאלש ןוא טעב ןיא ןגיל רעדניק ײװצ יד

 ־עגרעביא ךאז יד באה ךיא — .ךערפשעג רעזדנוא וצ וצ ךיז

 ןענעז ײז .רעדניק ענײמ טימ — רימ וצ יז טגאז — טדער

 ןענעז רימ .טײג אד םאװ ןיא טוג ןעײטשראפ רעבא גנױ ךאנ

 זדנוא ײב אד ךײא ןוא ןפלעה וצ החפשמ ןײד ןוא ריד טײרג

 טשינ באה ךיא .ןײז טעװ — ןײז טעװ םאװ .ןטלאהאב וצ

 •ןרילראפ וצ סאװ

 .רעה ךיא סאװ םעד ןופ — ךיא גאז — ךעלקילג ןיב ךיא

 ־נפא רימ גאז רעבא ״דנװכ רעטוג ןײד ןיא ריד ביולג ךיא

 טרידיצעד ךיז טםאה וד סאװ ןגיוװאב ךיד טאה סאװ ,קיצרעה

 ־כעלטראװיטנאראפ ןוא לוע ןרעװש אזא ךיז ףיוא ןעמעג וצ

 זטײק

 ראפ טסאה וד סאװ תובוט יד ןםעגראפ טשינ באה ךיא —

 ךיוא ןבאה רעדניק ענײמ — ךײלג יז טגאז — ןעוטעג זדנוא

 וד ראנ ,וטםאה געט־סטרובעג ערעײז ןיא זא ןסעגראפ טשינ

 ײז — עטמאאב עשיליופ עלא ןופ רענײא ץיק טשינ ןוא —

 טעטערעג קירוצ ןראי טימ טאה רעטאפ ןײד .גראװסיז ןבעגעג

 ץימ .קנערק רערעװש ריא ןיא טיוט ןרעכיז א ןופ עמאמ ןײמ

 א ךאנ ןוא .ןטער וצ ךיד ןפלעה רעכיז טציא רימ טעװ עמאמ

 ־וװעג זיולב ןעק ןוא ןרילראפ וצ םאװ טשינ באה ךיא :ךאז

 דימ ןוא ןעגגילעג זדנוא טעװ םע ןעװ סאד ביולג ךיא .ןענ

 ןײד ןוא וטסעװ ״דמחלמ עכעלקילגמוא יד ןבעלרעביא ןלעװ

 סעגראפ .ןםעגראפ טשינ רעדניק ענײמ ןוא ךימ עילימאפ

 האנש ןוא סאה א ןבאה רעדניק ענײמ ןוא ךיא זא ,ךיוא טשיג

 ןוא ןאמ ןײמ ךאד טאה רע — ריא יװ יוזא ןרעלטיה וצ

 •טעדראמרעד רעדניק עמערא יד ןופ רעטאפ

 טקיאוראב ןצנאגניא ךימ ןבאה עריא רעטרעװ עקיזאד יד

 רעדניק יד ןוא ריא באה ךיא .ששח ןדעי טרעטײװרעד ןוא

 •טקנאדאב קיצראה לאמא ךאנ

 ךאנ זיא ךאז יד —רעטייוו יז טיצ —ץיא דאנ ךיז רעה—

 קיגנעהפא טשינ זיא םאד ליױו ,טקידעלרעד ןצנאגניא טשינ

 ־לעװ ןיא טײקירעװש ץיא אד ךאנ זיא םע .רימ ץפ ןצנאגניא

 וצ ןעגנילעג ריד טעװ .ךאז עצנאג יד קיגנעהפא זיא סע רעב
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 ־עדרא זיא ןײז ץלא טעװ גגורעטש עקיזאד יד ןרעטיױורעד

 טמוק רעכלעװ ןטבילעג א באה ךיא :זיא טײקירעװש יד .גנונ

 ןײז ןא .הםגרפ־לעב רעזדנוא ךיוא חא רע .רימ וצ טפא רעײז

 .ןײז טשינ ראג ךאז יד רעדײל ןעק המבםה

 גערפ ,רעביפ ןיא יװ רעקידנרעטיצ ןוא רענעקארשרעד א

 ז ןעמאנ ןײז ןסיװ ךיא ןעק :יז ךיא

 סיא טימ דײר .ש קענאי זיא סאד .יז טרעפטנע — אי —

 .ןײז טעװ יוזא ,ןעמיטשאב טעװ רע סאװ ןוא

 ןופ ןוז א ,יוג רעטנוזעג ,רעגגױ א ןעװעג זיא .ש קענאי

 רע .החפשמ רעשיליופ רעקינלעימכ רעקידםחױמ רעכײר א

 זיא רע .החפשמ רעד ןופ ״קעלפ״ א לסיב א ןעװעג רעבא זיא

 טשיג ךיז ,ןגעװ — רעטאפ ץיז יװ — ערעדנא ףיוא ןעגנאגעג

 .םירבח עדנסאפ טשינ טימ טרבחעג ךיז •ןענרעל טלאװעג

 .ןעיורפ ענעדישראפ טימ ןעגנערבראפ וצ ,ע׳סוכ א טאהעג ביל

 ריא קענאי זיא ,ןראװעג ראלק רעטעפש רימ זיא סע יװ

 .תורישע םרעטאפ ןײז ןוא םוחי ןײז .ןראװעג ןלעפעג קראטש

 םיא ןיא ךיז טאה יז .טרינאפמיא קראטש םינפא ריא ןבאה

 ריא ראפ ןוױטאמ־טפיוה יד ןופ ענײא .טבילראפ קראטש

 טעװ׳ס ביוא זא ,גנונעפאה יד ןעװעג םינפא זיא עיזיצעד

 ןרעמיטנגײא ןא ,ךעלגעמראפ ןרעװ ךיוא יז טעװ ןעגנולעג ריא

 .רעטומ ןײז יװ ״ינאפ״ א ןוא זיוה א ןופ

 טימ קעװא ׳ןקענאי טכוזעגפיוא ךיא באה ירפרעדניא דלאב

 ןיא םיא טימ ךיז טצעזעגקעװא ,קנעש רעקיטײז א ןיא םיא

 קראטש םיא קידנטעב ךאז יד טרעלקעגפיוא םיא ןוא לקניװ א

 ׳קענאי .עילימאפ ץימ ןוא רימ ףײא ןבאה־תונמחר לאז רע

 ־פיוא ךאז יד טאה ץעגײש רעגולק ןוא רעקיטכירפיוא ןא

 ךיז ףיט ׳ןגארפ עכעלטע רימ טלעטשעג ,קיאור ןעמונעג

 עבעלטע ןיא רעפטנע ןא רימ ןבעג וצ ןסאלשאב ןוא טכארטאב

 .םורא העש

 באה — ז ןטאראב זיא סע ןעמעװ טימ ךיז טסליװ וד —

 .טגערפעג םיא ךיא

 ךיז ןטאראב — רימ רע טרעפטנע — ןטיהאב טאג לאז —

 ךיז ליװ ךיא .טשינ ךיא ליװ םאד ןוא ,ןטאראפ ךאד טסײה

 .ןטער וצ ןיא ןפלעה וצ ריד יוזא יװ ןרעלקאב זיולב

 ךיז ךיא באה ,ןהעש ערעװש ןוא עגנאל רעײז ײרד ךאנ

 ןעװעג זיא רעפטנע ןײז .ןקענאי טימ ןפארטעגפיונוצ רעדיװ

 םיא באה ךיא .רעקידנרידיצעד ןוא רעטסעפ ,רענעפא ןא

 זא ׳קענאי רימ טגאז ,״םײחל״ א ןכאמ ןכאנ ןוא טביולגעג

 טראד ןוא גנוניוװ ריא ןיא ץיג וצ ןסאלשאב ךיוא טאה רע

 ףיוא טשינ ךיז טזאלראפ רע לײװ ,זדנוא טימ ןעמאזוצ ןעניוװ

 ענײמ עלא ןגיטשעגרעביא זיא סאד .ץילא .ק יורפ רעד

 לאז ץעגײש־ןסאג א זא ,טכירעג טשינ ךיז באה׳כ ,ןעגנונעפאה

 ןײז טײרג ןוא ןליפעג עכעלשטנעמ ענײז ןיא ןבײהרעד ךיז

 .לפאטש ןטםכעה םוצ זיב ןדמערפ א ןפלעה וצ

 ״ק ײרפ רעד וצ ןעמוקעג טכאנ רענעי ןיא ןיב ךיא ןעװ

 יד .םאבעלאב רעצנאג רעד ןעװעג קענאי ןטראד ןיוש זיא

 רעד .עקידבוט־םױ ןוא ענעביוהעג א ןעװעג זיא רעפסאמטא

 .ןסע ןוא ןעקנארטעג טימ לופ — שיט

 ־רעבירא ךיא באה טכאנײב 1942 רעבמעװאנ ןט־2ס םעד

 4 רעזדנוא טימ יורפ ןײמ ,גנוניוװ רעײנ רעד ןיא טריפעג

 ןיא .אטעג ןיא קעװא קירוצ ןיב ןײלא ךיא .עלעדײמ קירעי

 — קענאי ןוא ךיא — רימ ןבאה געט עכעלטע ןופ ךשמ

 םײב ןבילגעג ײז ןופ עגײא ראנ זיא רעדײל .״ךעלטכיװעג־ץאז״ םלא קינלעימכ ןיא ןעװעג טנאקאב ,ךעלרעדניק ד סיקםװארדנעמ ךלמ
 האדינירט ןיא ךיז טניפעג ,עװיר — דליב ןפיוא עטשרע יד ,ןבעל



 816 קינלעימכ םקנפ 815

 יורפ רעד וצ ןכאז עלופטרעװ ערעזדנוא עלא ןגארטעגרעביא

 טשיג זיא — סמיבורק ענײמ ןוא ענײמ — ןכאז לאצ יד .ק

 טשינ ײברעד זיא םינכש יד ןופ םענײק .ענײלק ןײק ןעװעג

 סאד זא ,ײז ןבאה ןענאטשראפ .ראפ טמוק אד סאװ ןלאפעגנײא

 .(ןדײ ײב ,ךעלדנעטשראפ ,עטריבאר)ןכאז סקענאי ןענעז ץלא

 .רעטבילעג ןײז וצ רעביא טגארט רע עכלעװ

 ןזעװעג זיא — טגאזעג ןױש יװ — אטעג ןיא ןדײ עפורג יד

 ךיז טאה לאצ יד •רעדניק ןוא ןשטנעמ עגנױ ראנ .ענײלק א

 סעפע ןענופעג ןבאה םאװ יד — טרענעלקראפ גאט ןדעי טימ

 יד ,עפורג רעד ןופ לײט רעסיורג א .קעװא ןענעז ,טלקמ א

 ־ײנש ,עיצקא רעטײװצ רעד ךאג עטזאלעגרעביא לעיציפא

 יד •ןעמראדנאשז יד ראפ טײנעג ןבאה ,םרעטםוש ןוא סרעד

 ־טשער יד ןרידיװקיל םײב ןעמונראפ ןעװעג ןענעז עקירעביא

 ־מעצעד ביוהנא .ןגעמראפ ןשידײ ןטזאלעגרעביא םעד ןופ ךעל

 ןראװעג זיא עפורג יד ,טקידנעעג טעברא יד ךיז טאה רעב

 ךיז טאה ןעמ .ףום רעד טײדאב טאה סאד — ״זאלסטעברא״

 ףיוא קעװא רימ ןענעז טכאנײב .עגר עדעי טכירעג םיא ףיוא

 ןוא טירט ןדעי ףיוא ךיז ןטיהעג — גאטײב .םמעדיוב יד

 .ןכאװ ײרד ךאנ טרעגלאװעגמורא ךיז רימ ןבאה יוזא .טירש

 ךימ טאה 1942 רעבמעצעד ןט־30 םעד ןופ ןהעש־ןגראמ יד ןיא

 עפורג עטצעל יד .ײרעםיש א ןופ גנאלקפא ןא טקעװעגפיוא

 טקישעג ןענעז לײט א .ןראװעג טרידיװקיל גאט םענעי זיא ןדײ

 .ןענאזרעפ עכעלטע ראנ — עקירעביא יד .ץלעיק ןײק ןראװעג

 רעזדנוא ןיא אטעג ןשידײ ןטצעל םעד — ,רימאדנאס ןײק

 •זײרק

 .״ײרפנעדױ״ ןראװעג זיא קינלעימכ

 .סרעטער עשיליופ ענײמ טימ ןעגנולדנאהרעטנוא יד תעשב

 גנונעכער ןײק ןבעגעגפא טשינ זדנוא ןופ רענײק ךיז טאה

 ךיא יןטלאהאב ךיז רימ ןלעװ װו :ךאז־טפיוה רעד ןגעװ

 :טאהעג ןעניז ןיא באה ךיא לײװ ,טגערפעג טשינ ךיז באה

 ןבאה רעדיװ ײז .ןײז טעװ ,ןײז טעװ׳ם סאװ .ןעעז ןלעװ רימ

 זיא םע רעװש ןוא םיורג יװ ןענאטשראפ טשינ ךעלנײשראװ

 טשיג ןוא ,ךיז ףיוא ןעמענ ײז סאװ ,טײקכעלטראװטנאראפ יד

 — טײקיטכיזראפמוא עטםנעלק יד זא ,םעד ןגעװ טרעלקעג

 קיטײזנגעק ךיז ןבאה ןקאילאפ עלא .אד זיא קילגמוא םאד ןוא

 ןטײװצ םײב טאה רעדעי .ןדײ ןטלאהאב ןיא ןעװעג דשוח

 .ןטאראפ וצ םיא ידכ ,םעד ןגעװ ןכײצ א סעפע טכוזעג

 .< ךעלגעמ ןעװעג זיא אפוג גנוניוװ רעד ןיא ךיז ןטלאהאב

 ״שאב ןקיזאד םוצ — רעגנעל טשינ רעבא ײרד ,ײװצ ,גאט

 ־ראפ ןסעזעג זיא עכלעװ ׳יורפ ץימ ןעמוקעג ךיוא זיא םול

 .גנוניוװ רעד ןופ רעמיצ םענײלק ןטײװצ םעד ןיא ןםאלש

 יאמלה .ק יורפ רעד טגערפעג ןפא טאה רעדנוזאב ןכש רעדעי

 טימ טקידײטראפ ךיז טאה יז .רעמיצ ןופ ריט יד וצ טםילש יז

 רעפטנע רעד .ןפא טראד ןגיל עכלעװ ,״ןכאז״ ענײז ןוא ןקעגאי

 .רעקידנגונעג ןוא רעכעלדגעטשראפ א ײז ראפ ןעװעג זיא

 ןענעז .ק יחפ ןוא קענאי ז ןרעיוד סאד ןעק גנאל יװ רעבא

 ־עגפא טשינ ךיז ןוא תורשע ןוא עביל רעײז ןופ רוכיש ןעװעג

 ןופ טכאנ רעטירד רעד ןיא לאמנײא זיב ,ןובשח ןײק ןבעג

 .ק יורפ יד יװ ןעעזרעד יורפ ןײמ טאה ,טראד ןײז רעזדנוא

 לקניװ ןיא עגאלדאפ רעד ןופ טערב לקיטש א ףיוא טביוה

 טראד ןופ טמענ ןוא ןײרא טראד ךיז טגײב ,ךיק רעד ןופ

 טריםערעטניאראפ ףכית ךיז טאה יורפ ןײמ .לפאטראק םיורא

 טקעדטנא טאה יז זא ,טלעטשעגטםעפ ןוא רעלעק םעד טימ

 .שינעטלעהאב רעזדנוא ראפ ץאלפ ןתמא ןא ,רצוא ןתמא םעד

 ־נײא ןטראד זדנוא לאז .ק יורפ יד ןטעבעג עקאט טאה יז

 .ןענאטשראפ טשינ ךאז יד תליחת טאה .ק יורפ יד .ןענעדרא

 גנאל טשינ ןוא טריטנעירא דלאב ךיז טאה קענאי רעבא

 ןופ ןפראװעגסיורא ,ךאל םעד ןיא ןײרא רע זיא קידנרעלק

 ,טליופעג ןטראד ןבאה םאװ םעטאמש ןוא סעטאל יד ןטראד

 קינעיש ןײז ןופ ןגיוצעגסיורא ,לפאטראק לםיב םאד ךיוא יװ

 ,דרע עטכײפ יד טעבעגסיוא םעד טימ ןוא יורטש לםיבא

 ״ערדאיװ״ א ךיוא יװ טנאװעגטעב ןוא ןשיק א ןפראװעגפארא

 ־בעמ ןוא קיטראפ זיא ״רעמיצ״ םאד ןוא ןטײקינײרמוא ףיוא

 ןוא רעלעק ןיא פארא ךײלג ןענעז דניק ןוא יורפ ןײמ .טריל

 גנוניוװ רעד ןופ רעטצנעפ ןוא ןריט יד ןיוש ןענעז םנגראמוצ

 עלא ןופ ןגיוא יד ןיא ״טרעטפולעג״ ךיז ןוא ןפא ןעװעג

 .םיוא טשינ אד ךיז ןטלאהאב ןדײ ןײק — טעז טמוק :םינכש

 ןיב תעל־תעמ ײרד .ןדנוװשראפ דשח רעדעי זיא םורא יוזא

 םאד זא ,קידנעײטשראפ .םעדיוב ןפיוא ןבילבעג ךאנ ךיא

 רעטסערג רעד טימ ךיז ךיא באה ,ןטיהעג ךאנ טרעװ אטעג

 ךיז טעבנגעגכרוד טכאנ רעטירד רעד ןיא טעפש טײקיטכיזראפ

 ךיא .ךאל ןרעטצניפ םעד ןיא ןײרא — ןוא זיוה וצ זיוה ןופ

 ןראװעג קיטכיל רימ זיא סע ןוא ,ץאלפ ןײמ ןעמונראפ באה

 דעםאנ ,רערעטצניפ ןײק טשינ זיא םאד ,ןײנ .ןגיוא יד ראפ

 לרעלעק סאד .ןבעלוצרעביא טרא לאעדיא ןא זיא םאד — רבק

 ןרעביא לפאטראק ןטלאה םוצ טנידעג .ק יורפ רעד ראפ טאה

 ,ןשטנעמ ײװצ ראפ טםאפעגוצ ןעװעג זיא טײרב יד .רעטניװ

 םענעםקאװעג לאמראנ א ראפ טקעלקעג טשינ טאה גנעל יד

 רעד ןיא ןגײבנײא םיפ יד טזומעג ןבאה רימ ןוא ,ןשטנעמ

 ־נציז רענײמ ךיוה רעד ןופ רענעלק ןעװעג זיא ךיוה יד .ךיוה

 ןיא סעראפש יד ךרוד טאהעג רימ ןבאה טפול ןוא טכיל .קיד

 .עגאלדאפ רעד

 ןענאטשראפ קירעהעג יװ רימ ןבאה ןא גאט ןטשרע ןופ

 רימ ןבאה לכ םדוק .טסאפעגוצ ריא וצ ךיז ןוא עגאל רעזדנוא

 ןײק מיטאבעלאב ערעזדנוא ןפאשראפ וצ טשינ טימאב ךיז

 טרעדאפעג טשינ ראג לאמ ןײק ןבאה רימ .טײקירעװש םוש

 ןבאה רימ םאװ ,ץלא ראפ טקנאדעג ראנ ןטעבעג רעדא

 — ןעשעג טפא טגעלפ םע יװ — ןבאה רימ ןעװ ןוא .ןעמוקאב

 קידלודעג ןוא ליטש רימ ןבאה ,ןםע ןײק ןעמוקאב טשינ

 רימ ןבאה סאװ .טדערעג טשינ ךיז ןשיװצ ןבאה רימ .טראװעג

 טאה קילג םוצ .ליטש ןגילעג ןענעז רימ זןדײר וצ טאהעג

 ןוא עגאל יד ןענאטשראפ ךיוא עלעדײמ קירעי־ריפ רעזדנוא

 יזטגעלפ לאמלײט .רימיװרעםעב ךאנ טריפעגפיואךיזטאה

 טשינ ןלאז רימ זדנוא ןזײװ ליומ םײב לרעגניפ ריא טימ

 ןוא ןדער וצ ללכב ןסעגראפ טאה יז ,ןעשטפעש ךיז ןשיװצ

 טאה קירעגנוה ןעװעג זיא יז ןעװ ךיוא ,טניױועג טשינ ךיוא
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 ןםאלפעג ןבאה ןרערט יד ראנ לוק ןפיוא טנײװעג טשינ יז

 .ליטש ןגיוא עריא ןופ

 רימ זא -טנײמעג רימ ןבאה ןכאװ ןוא געט עטשרע יד ןיא

 רעגנעל םאװ רעבא .ןטלאהסיוא גנאל טשינ ןבעל אזא ןלעװ

 ״רעסעב״ ץלא ׳טרעיודעג טאה ןבעל שידרערעטנוא רעזדנוא

 טנױװעגוצ טײצ רעד טימ ךיז ןבאה ןגיוא יד .ןראװעג זיא

 רעטפמודראפ רעד וצ — ןעגנול יד -שינרעטצגיפ רעד וצ

 רעקינײװ ץלא שדוח ןדעי טימ טאה ןגאמ רעד .טפול רעטכייפ

 .טסולגעג דעקינײװ ץלא טאה ץראה םאד ןוא -ןםע טנאמעג

 רעקינײװ ץלא טאה ןוא ןראװעג דימ זיא חומ רעד וליפא ׳אי

 •.טלקיװטנא קראטש שוח ןײא ךיז טאה ןגעקאד .טרעלקעג

 שינרעטצניפ רעד ןיא ןבאה ןרעיוא יד .העימשה־שוח רעד

 ןרעהרעד ןגעלפ רימ .ןגיוא יד ןופ עיצקנופ יד ןעמונעגרעביא

 ןופ ןעמוקעג ןענעז םאװ ,ןעגנאלק ןוא ןשיורעג עטסליטש יד

 א ןופ ךליה םעניא רימ ןבאה יוזא .ןטײקטײװ עטםטײװ יד

 ןא יצ רעגנױ א ׳יורפ א יצ ןאמ א טײג׳ם יצ טנעקרעד טירט

 טםיליוױצ א טײג׳ס יצ טנעקרעד וליפא ןבאה רימ .רעטלא

 ןיא ןענעז סאװ ןסעומש ןפאבפיוא ןגעלפ רימ .רענלעז א יצ

 סאד .ןאט ןקידנעשטפעש א ןיא ןראװעג טריפעג ןםיורד

 וצ ךיז ןבאה רימ .ןעװעג ןושל רעזדנוא ךאד זיא ןעשטפעש

 ןבאה רימ זא ,טניוװעגוצ יוזא ןאט ןקידנעשטפעש םעד טא

 ןאט אזא ןיא גנואײרפאב רעד ךאנ טײצ רעגנאל א ךאנ

 טײצ עגנאל א ךאנ טאה םאװ ,דניק םאד רקיעב ,טדערעג

 ןופ שער םעד ןוא ,טכיל־גאט םאד ןגארטראפ טנעקעג טשינ

 .ןשטנעמ

 םיבורק ,םינכש ןעמוק טפא ןגעלפ עטסאבעלאב רעזדנוא וצ

 ־רעד זיא׳ם •גנאלנעהעש ןציזפא טפא ןוא עטנאקאב םתם ןוא

 עקידנשאר עדעי ,שטפעש רעדעי ךעלרעפעג ןעװעג דימת ראפ

 .גנוגעװאב

 זדנוא םע ןוא טיורב סיורג א ןקאבפא טגעלפ ,.ק יורפ

 זדנוא ראפ יז טאה גאט ןדעי .ךאװ רעצנאג א ףיוא ןבעגנײרא

 ןגארטעג זדנוא ןופ ןוא פוז־לפאטראק ערעטיש א טכאקעג

 טיורב םאד ךיז טגעלפ געט עכעלטע ךאנ .סעפעג־טכאנ סאד

 .למיש םענירג־לעה א טימ ןקעדאב טײקטכײפ־רעלעק רעד ןופ

 .ןםעגעג טיורב סאד ןוא טצארקעגפא למיש םעד ןבאה רימ

 ־ושטש תונחמ — ״םיחרוא״ טאהעג דימת רימ ןבאה ןםע םוצ

 רעד טימ ךיז רימ ןבאה ײז וצ ךיוא .ץעק יד יװ סיורג ,םער

 ןעװ ,טראעג טשינראג ןיוש זדנוא טאה׳ם ןוא טניוװעגוצ טײצ

 ־נוא ןופ ןסעגעגטימ ןוא ןעגנורפשעג זדנוא רעביא ןענעז ײז

 .טיורב רעזד

 טשינ רימ ןענעז טלעװ רעקידנםיורד רעד ןופ ןטיגשעגפא

 קיאור ןוא ליטש זיא ןםיורד ןיא ןעװ טכאנייב .ןעוועג

 םעדעי .ןםעײנ עלא טכארבעגוצ חנוא קענאי טאה ,ןעװעג

 םאװ ,ןדײ ערעדנא ןופ ןראװעג רעיוװעג רימ ןענעז לאמ

 אוועג ןסאשרעד ןוא טפאכעג ,תוריםמ עשיליופ ךרוד ןענעז

 װו ,ןלאפ ןופ ןלײצרעד קענאי זדגוא טגעלפ םנטםײמ .ןר

 עכלעװ ,ןדײ טרסמעג רעדא ןבירטעגםיורא ןבאה ןקאילאפ

 באה ךיא יװ ץא •טלעג רעײט ראפ ןטלאהאבסיוא ןבאה ײז

 .ןעװעג תמא ץלא םאד זיא ,טםוװרעד רעטעפש ךימ

 ךיג .ק יורפ טאה ןעמוקאב רימ ןופ טאה יז סאװ ,עמום יד

 ײב ךאנ באה ךיא .טלעג שירפ טפראדעג ןוא טעילוהראפ

 ־קעװא טאהעג ארומ באה ךיא ראנ -טלעג םעפע טאהעג רימ

 ךיז לאז יורפ ןײמ זא ,ןבילבעג זיא׳ם .עטצעל םאד ןבעגוצ

 ןטעדנײרפאב ןוא ןטנאקאב א וצ ץיגרעבירא ןוא ןלעטשנײא

 ןטעב םיא ןוא טלעג ןעװעג קידלוש רימ זיא סאװ ,קאילאפ

 .יז זיא טכאנ רערעטצניפ א ןיא •לייט םעניילק א שטאכ

 וצ ןעגנאגעגרעבירא ,עטרעיופ עשיליופ א יװ טדיילקראפ

 טרעהעגסיוא קיאור טאה קאילאפ רעד .ןטנאקאב רעזדנוא

 טעװ רע זיב ןטראװ עלײװ א ןםײהעג יז ןוא גנאלראפ ריא

 ןוא קעװא זיא רע .טלעג סאד ןעגנערב רעמיצ ןטײװצ םענופ

 ןצעמע טימ ךיז טעקשוש רע יװ טרעהעג טאה יורפ ןיימ

 ריא טאה טראפאז .ןסיורד ןיא סיורא דלאב טפיול רענעי ןוא

 ךאנ טקישעג טאה קאילאפ רעד זא ,קנאדעג א טצילבעגכרוד

 ןיא ןטלאהאב ךיז ןוא ןפאלטנא ךיג זיא יז .ײצילאפ רעד

 ןפיולנא ןעזעג עקאט יז טאה דלאב .טײװ טשינ עפאש־ץלאה א

 ףטעדגײרפאב״ רעזדנוא וצ ןײרא ןענעז סאװ ,ןראדנאשז

 .״םײהא״ ןעמוקעגנא יז זיא קידעבעל יװ טיוט רעמ .קאילאפ

 טוג א טימ רעבא ,״עטכײל״ א ןעװעג זיא עיוג רעזדנוא

 יז זא ,ןקענאי בילוצ טלעג וצ טבערטשעג טאה יז .ץראה

 א ןרעװ ןוא ךעלצעזעג ןבאה־הנותח זענאק םיא טימ לאז

 ןעװעג טנורג ןיא זיא גנײ־רקפה רעד קענאי ךיוא .״ינאפ״

 ןעמענגא ךיז טנעקעג טײצ אזא ןיא וליפא טאה םאװ ,רעטוג א

 זדנוא ןעלטימ עטריגיפאר עלא טימ ןוא ןדײ ןופ עדוױרק יד

 טארדעג טאה ךאז אזא םאװ ףיורעד טקוקעג טשיג ,ןצישאב

 עדײב טײצ רעטשרע רעד ןיא ןבאה ײז .ףארטש־טיוט טימ

 טשינ ךיז ןלאז ײז זא ,רעדניק יד טימ ןלענקנײא טפראדעג

 ןפאכםיורא ענימ ןײק טימ טשינ וליפא ןוא טראװ ןײק טימ

 ןפאשרעד עלא ײז ןלעװ טשינא ,שינעטלעהאב רעזדנוא ןגעװ

 םינכש יד ןרעה ןלעװ ײז ןעװ זא ,טגאזעגנא ײז טאה׳מ .ןרעװ

 רעמ ךאג ןױיװםיורא ײז ןלאז ,ןדײ ןגעק ןדער רעדניק רעדא

 ...תוללק עטיוט טימ ןדײ ןטלעש ןוא ״דאנש

 יד ןרעטניװגײא ןופ טײצ יד ןעמוקעג זיא׳ם ןעװ ,טסבראה

 טימ ןגאװ םעד טפאטשעגםיוא קענאי טאה ,דלעפ ןופ לפאטראק

 ־ראק לסיבא טישעגנא ןביוא ןופ ןוא םעטאמש ןוא יורטש

 טימ ןוא ןײרא ףיוה ןיא ןראפראפ רע זיא טימרעד .סעילפאט

 א טנפעעג ,ןרעה ןוא ןעז ןלאז םינכש עלא זא ,רעדליפעג א

 ןיא טישעגנײרא לפאטראק לםיב םאד ןוא לרעלעק ןיא ךאל

 דע טאה לפאטראק רעגעגעװ עלופ יד .ןײרא ״גנוניוװ״ רעזדנוא

 .םיבורק עריא וצ טריפעגקעװא םײהעג ןיא

 ןעמוקעג לצעגײש ןײלק ריא טימ עטנכש א זיא לאמ ןײא

 ןעװעג ןענעז עסיורג יד תעב ןוא .ק יורם רעד וצ ךוזאב ןיא

 םוצ ןעגנאגעגוצ לצעגײש סאד זיא ,סעומש א ןיא טפיטראפ

 טימ ״דאשזד״ ײרשעג א טימ ןוא טנפעעג םע ,לקעד־רעלעק

 רעטלא ,רעלטעב טסײה ״דאשזד״) ןעגנורפשעגפא קערש

 זיא םעומש רעד .(רעדניק טקערש׳מ ןכלעװ טימ ,רעלטעב
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 ־ראפ ןענעז עקידנזעװנא יד .ןראװעג ןםירעגרעביא םעצולפ

 אד טקוקעג טרעדנוװראפ טאה עטנבש יד .ןראװעג טרעוױלג

 זיא סאװ רעטשרע רעד .דניק ןפיוא אד ״ק יורפ רעד ףיוא

 םאד טפאכעגנא טאה רע .קענאי ןעװעג זיא ןעמוקעג ךיז וצ

 רע טאה ׳רעלעק םוצ סע קידנפעלש ןוא טנאה םײב לצעגײש

 טאה דניק סאד ״\ דאשזד םוצ םוק ,םוק״ :טגאזעג קידנכאל

 .טנעה סקענאי ןופ ןםירעג ךיז ןוא ןגירשעג

 רעטומ יד ךיז טאה — דניק סאד פא זאל ,קענאי״ —

 סאד טאה יז ןוא /׳ארומ טאה רע זא ,ךאד טםעז״ — .ןטעבעג

 לאמ טײװצ א זיא עטנכש יד ןעװ ןוא .ןעמונעג ךיז וצ דניק

 םײב טפאכעג רעדיװ קענאי סע טאה ,לצעגײש ןטימ ןעמוקעג

 ךיא ,םוק ? ״דאשזד״ םעד ןעז טםליװ :טגערפעג ןוא לטנעה

 .ןטעבעג רעדיװ ךיז טאה עיוג יד ןוא .םיא וצ ןריפ ךיד לעװ

 טקערש דגיק םאד לײװ ,ןציװ עניוזא טימ ןזאלפא לאז רע זא

 זיא לצעגײש סאד זא ןא טלאמעד ןופ ,תמא ןא ףיוא ךיז

 וצ טאהעג ארומ ןיוש סע טאה ,רעטומ ןײז טימ ןעמוקעג

 ...לקניװ םענעי ןיא ןקוק

 רימ ײב ךאנ באה דיא םאװי טלעג־עװרעזער לםיב סאד

 טלעג סאד ךיוא רעבא ״ק יורפ וצ ןבעגעג ךיא באה ,טאהעג

 טרעװ ןטנוא עגאל רעזנוא ,ןראװעג טעװעלכאטראפ דלאב זיא

 .רערעװש גאט וצ גאט ןופ

 ןגעלפ רעטבילעג ןײז טימ קענאי םאװ ״תורושב עטוג״ יד

 עטקינײפראפ ןוא עטפאכעג ןגעװ ןעגנערבוצ רדםכ זדנוא

 .ןעװעג טשינ ןדײ ןײק ןיוש ןענעז׳ס .טרעהעגפיוא ןבאה ,ןדײ

 סאװ .טעברא רעד וצ טפאכעג ןקאילאפ ןעמ טאה טציא

 ןטנארפ יד רעמ סאװ ,טפאכעג ןבאה ןשטײד יד פעלק רעמ

 טפראדעג ןבאה ןקאילאפ רעמ ץלא ,טרעטנענרעד ךיז ןבאה

 ןיא םעװאלבא ןכאמ ןשטײד יד ןגעלפ טכאנײב .ןטעברא

 ־טעברא ןײק טאהעג טשינ טאה׳ם רעװ ןוא רעזײה עשיליופ

 ־עגנײא ךיז טאה קענאי .ןראװעג טריטסערא זיא עטראק

 טשינ ״ייז״ רע טעװ ,ןרגפ וליפא ןלאז ״ייז״ ןעװ :טראפש

 ־וצסיורא ךיז ןעגנולעג דימת עקאט םיא זיא׳ס ןוא .ןטעברא

 .ןצנוק ענעדישראפ טימ ןעײרד

 .ןטײקיבײא יװי געט ןוא ןראי יװ ןגיוצעג ךיז ןבאה ןעהעש

 .ןעװעג ןבארגאב קידעבעל ןענעז רימ וװ ,לרבק רעזדנוא ןיא

 ןעװ) רעמוז סאװ ׳רעמ טשינ .טכאנ עקיבײא טשרעהעג טאה

 יד זיא (ןעװעג טפאטשראפ רעקינײװ זיא לכעל־רעלעק םאד

 .ערעטצניפ א — רעטניװ ןוא .ערעלעה א ןעװעג ״טכאנ״

 ןבאה רימ .ןרעיוא יד טימ ץלא רימ ןבאה ןעזעג רעבא

 ןוז יד ןעװ ,טכאנ ןעװ ןוא גאט ןעװעג זיא׳ס ןעװ ״ןעזעג״

 ןשיורעג טיול — ןעגנאגעגרעטנוא ןעװ ןוא ןעגנאגעגפיוא זיא

 .ןעמיטש ןופ גנאלק ןטיול ,טירט ןופ ךליה ןטיול ,ןעגנאלק ןוא

 ןביוהעגנא טײקטכײפ רעד ןופ ךיז ןבאה רעדײלק ערעזדנוא

 ןגאלשעג ײז ןופ טאה׳ם ןוא ריפאפ םאנ יװ ןלאפוצרעדנאנופ

 .שטאגליװ ןוא למיש טימ

 טריזאייאראפ ךיוא זיא ,טגאזעג ןיוש יװ ,טײצ רעד טימ

 וצ רעיוװעג םעפע ,ןרעה וצ ׳ןעז וצ ןליװ רעזדנוא ןראװעג

 ןגעלפ׳ס ,טעבראעג ליופ ןוא ךאװש טאה ןגאמ רעד .ןרעװ

 טשינ סעפעג־טכאנ סאד ןבאה רימ ןוא געט ךם א ןײגראפ

 ־עלש א ןוא ןלאפאב זדנוא זיא טײקדימ עסיורג א .טצונאב

 ךאװ ןענעז רימ יװ ןפאלשעג רעמ ןענעז רימ .טײקידרעפ

 .דאשט א ךאג יװ ףאלש רעפמעט א ןעװעג זיא סאד .ןעװעג

 םורא םאװ טםוװעג ץלא ןבאה רימ •ןגיוא ענעפא טימ ףאלש א

 .ןפאלשעג ןוא ךיז טוט זדנוא

 םעצולפ ןבאה רימ סאװ ,ןעװעג זיא עטםכעלקערש סאד

 ןבאה יורפ ןײמ טשינ ןוא ךיא טשינ .ןכראנש וצ ןביוהעגנא

 יד בײרש ךיא תעב ,טציא ךיוא ןוא ,טכראנשעג לאמא רעירפ

 סאד זיא טלאמעד .טשינ רימ ןכראנש ,תונורכז עקיזאד

 זיא םאװ ,שיורעג רעטםעדנימ רעד .קילגמוא םיורג א ןעװעג

 ןעװ ןטלעז לײװ ,ןטארראפ טנעקעג טאה רעלעק ןופ ןעמוקעג

 .בוטש ןיא ךיז ײב ןדמערפ א ןבאה ןעװעג טשינ לאז עױג יד

 זיא ,טיהעג זדנוא ןוא ךאװ רעד ףיוא ןענאטשעג זיא׳ם רעװ

 יװ ,עלעדײמ קירעי־ריפ רעזדנוא ,דניק רעזדנוא — ןעװעג

 רעדא ךימ יז טגעלפ ,ךראנש א ןרעה ראנ טגעלפ יז דלאב

 טגעלפ ףאלש ןטםפיט ןיא .לסקא םײב ןבעג פיצ א יורפ רעד

 .לאפ אזא ןיא ןכאװרעד דניק םאד

 .טירשנזיר טימ סיוראפ ןעגנאגעג ןסור יד ןענעז לײװרעד

 ־ומאק־המחלמ יד ןבעגרעביא קענאי רימ טגעלפ לאמ םעדעי

 יד ךיז ןבאה לאמ םעדעי .ןעגנוטײצ עשיליופ יד ןופ ןטאקינ

 .טינשפא־טנארפ ןרעדנא ןא ןופ ןגיוצעגקירוצ ןשטײד

 ןײלא טאה רע :םעײנ א טימ ןײרא קענאי טלאפ לאמ ןײא

 .קראמ ןיא ןקנאט עשיםור יד ןגיוא ענעגײא יד טימ ןעזעג

 ןײמ ראפ םישדח סקעז :ןעװעג העוט טשינ עקאט ךיז טאה רע

 רעבירא ןסור יד ןענעז ,1944 רעבמעטפעס ןיא גנואײרפאב

 ןבאה ײז .קינלעימכ ןיא ךיוא ןעװעג ןענעז ןזא לסײװ יד

 ןײטש ןוא רעטעמאליק 12 ףיוא ןגיוצעגקירוצ דלאב ךיז רעבא

 ןשטײד א טאהעג זיולב רעירפ טאה םאװ ,קינלעימכ .ןבילבעג

 טלמיװעג ןוא טיבעג־טנארפ ןראװעג טציא זיא ,ןאזינראג

 .רעטילימ שטײד ןופ

 ךיז טאה עטםאבעלאב רעזדנוא ןופ ףיוה ןםיורג םעד ןיא

 ךיז טאה׳ס .ןיזאגאמ־טנאיװארפ רעשירעטילימ רעד ןענופעג

 ןוא טכארבעג טאה׳מ .טלמוטעג ןוא טכאקעג טראד טציא

 .ןטנארפ יד וצ טנאיװארפ טריטראפנארטפא

 ־נאק־שײלפ טימ אטיוא ןא ןעװעדאלנא ןתעב ,לאמ ןײא

 ןוא טנעה יד ןופ טשטילגעגםיורא עקשופ א ךיז טאה ,ןװרעם

 רעזדנוא ןופ ץירא ךאל ןיא ךײלג — טרעלאקעגנײרא ךיז

 ןפיוא טיירש רעטםטלע רעד יװ טרעהעג באה ךיא .רעלעק

 טלעפאב ןוא ןעװעג קיטכיזראפ טשינ זיא רע םאווראפ רענלעז

 ןענעז רימ .רעלעק ןופ ןעגנערב וצ עקשופ יד ףכית ,םיא

 ןעזרעד ךיא באה םעצולפ .קערש ראפ ןראװעג טרעװילגראפ

 יד טימ טכוז ןוא ךאל ןכרוד ןײרא ךיז טקערטש טנאה א יװ

 טנעאנ ןגארטעגוצ יז באה ךיא .עקשופ־ןװרעסנאק יד רעגניפ

 — ןוא ןאטעג פאכ א יז טאה רענלעז רעד .טנאה רעד וצ

 .טיוט ןרעכיז א ןופ ןראװעג לוצינ ןענעז רימ

 עמאס םײב ןענאטשעג רימ ןענעז לאמ ןײא דאנ ץא

 ןראװעג לוצינ טלאמעד ןענעז רימ יוזא ױו .טיוט ןופ טנורגפא
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 ,ןשינעטער עטסערג יד ןופ סנײא גאט ןקיטנײה ןזיג רימ זיא

 ןיוש זיא ןםיורד ןיא ןוא טכאנײב ןעװעג זיא׳ס ,לאמ ןײא

 טכאמ ןוא לריט־רעלעק םאד קענאי טנפע ׳ןעװעג ליטש

 .ה .ד ,ךאט בעל א״ לסיבא ןלאז רימ זא גאלשראפ םעד זדגוא

 — ןשטײד יד .בוטש ןיא ,ןביוא ןפאלש טנײה ןלאז רימ זא

 ײז .ןאט וצ ךיז טימ טציא ןבאה — טגאזעג רימ רע טאה

 ־אפ יד ךיוא ןוא .ןדײ ןכוז וצ טרעהעגפיוא גנאל ןיוש ןבאה

 טלעװ רעד ־ריוא ןעגעז׳ס זא ,ןםעגראפ גנאל ןיוש ןבאה ןקאיל

 .ןבאה וצ ארומ סאװ ראפ אטשינ זיא׳ים זא ,יוזא .ןעװעג ןדײ

 ןענעז רעדניק יד) טעב עטיױוצ סאד טכאמעג זדנוא טאה׳מ

 םוצ םישדח 20 עפאנק ךאנ ןבאה רימ ןוא .(ךוק ןיא ןפאלשעג

 ןא ןיא ןוא בוטש רעכעלשטנעמ א ןיא ןפאלשעג לאמ ןטשרע

 :טעב ןתמא

 ךיז ןבאה׳ס יװ ,טכאנײב סנײא םורא ץיז טזומעג טאה׳ס

 רעדײא ןוא .ריט רעד ןיא פעלק עקראטש טרעהרעד םעצולפ

 ױא ,ראפ טמוק אד סאװ ןפײרגאב וצ ןביוהעגנא ןבאה רימ

 וצ טכיל ןליופאב ןוא בוטש ןיא ןענאטשעג שטײד א ןיוש

 א ןוא ןפאלשעג זיא קענאי וװ טעב םוצ וצ זיא רע •ןכאמ

 .רעםאלב־טיוט א ,קענאי !עטראק־טעברא :ןאטעג ײרשעג

 א ןופ טפעלשעגסיורא טאה ,תחדק א ןיא יװ קידנרעטיצ

 רעד .טגגאלרעד שטײד םעד טאה רע ןוא ריפאפ א עגעשעק

 .ןבעגעגקירוצ םיא ןוא טכארטאב טנעמוקאד םעד טאה שטײד

 א זדנוא ,טעב רעזדנוא ראפ ןבילבעג ןײטש רע זיא ןאד

 ןיא טפאלש רעװ ןוא :ןאטעג גערפ א ןוא טכארטאב עלײװ

 יךוק

 ןוא — טרעפטנעעג קענאי טאה — רעדניק ענײמ —

 ןגעלעג ןיא .ק יורפ יד .ןאצ א ןיא ןאצ א טפאלקעג םיא טאה׳ס

 םיױזש רעטלאק א ןוא םינפ ןטרעוױלגראפ םענעסקאװ א טימ

 .םיגפ ריא ןופ טצעזעגםיורא טאה

 טראד זא טגײצרעביא ךיז ,ךוק ןיא ןײרא זיא שטײד רעד

 רעדיװ .ןײרא בוטש ןיא ןעמוקעגקירוצ ,רעדניק עקאט ןגיל

 •ןעגנאגעגקעװא ןוא ,יורפ רעד ןוא רימ ףיוא קילב א ןפראװעג

 םינפ ןענאטשעג לאמ ןײא טשינ ןראי ענעי ןיא ןענעז רימ

 יקוק זדנוא ףיוא לאז שטײד א זא רעבא ,טיוט ןטימ םינפ לא

 זיא רשפא ןוא — ז ןעעז טשינ זדגוא ןוא ןגיוא ענעפא טימ

 ךיא באה רשפא ;רעדנוװ אזא ןעװעג טשינראג רעדנוװ םאד

 ױו ןעזעגםיוא עקאט ןבעל־רבק ןקידמישדח־20 ץימ ןיא

 םאד ןכלעװ ראפ ״דאשזד״ רעטעדליװראפ רעטלא רענעי

 ךאד ןבאה ״סעדאשזד״ .ןקארשרעד יוזא ךיז טאה לצעגײש

 .ןטראק־סטעברא ןײק ןבאה טפראדעג טשינ

 ןעמוקעג ץא .ףום ןופ בײהנא רעד ןעמוקעג זיא ךעלדנע

 ןוא רעײפ־עירעליטרא ןרעװש א טימ ׳לאמ ןײא ףיוא רע זיא

 ןגיולפעגנא ןענעז ןענאלפארע עשיטעיװאס .ןעגנורידראבמאב

 ענײמ .גנורעטשעצ ןוא טיוט טאטש רעד ףיוא טכארבעג ןוא

 רעשיליופ רעד טימ ןעמאזוצ ןפאלעצ ךיז ןענעז םיטאבעלאב

 ןופ םרעלעק עפיט יד ןיא ןטלאהאב ךיז ׳גנורעקלעפאב

 .רקפה ףיוא זדנוא קידנזאלרעביא ,״האמוט״־לאשטשאק

 רעביא טאה ,1945 ראונאי ןט־13 םעד ׳ירפ רעד ןיא תבש

 ־מאב עשיסור טימ ןעלגאה וצ טרעהעגפיוא טשינ טאטש רעד

 ־עג ןענעז סעדײבעג עכעלטנפע ׳ןעניזאגאמ ׳רעזײה .סעב

 עלא ןופ ןכארבעגםיוא ןענעז תופירש .טפול רעד ןיא ןגיולפ

 טנעאנ רעד ןיא טאה םאװ עבמאב רעדעי ךאנ .ןטײז

 .ןאטעג לקאװ א לרעלעק רעזדנוא ךיז טאה ׳טרידאלפםקע

 עםיורג א .ןםקאװ ןעמונעג ןבאה תוחוכ עגעבראטשעגפא ענײמ

 ,יוזא ראנ זיא ׳ןבראטש ביוא :טשרעהאב ךימ טאה דײרפ

 ־רצױ ערעײז ןוא םינילת ערעזדנוא טימ ,ײז טימ ןעמאזוצ

 רימ ןיא סע טאה — !םיתשילפ םע ישפנ תומת !םיתרשמ

 רימ ןוא רענוד רעקידארומ א — םעצולפ .טריפמואירט

 עטאכ רעזדנוא :תוברוח רעטגוא ןגיל רימ זא ׳טליפרעד ןבאה

 .לרעלעק רעזדנוא ןצנאג ןיא קידנטישראפ ,ןלאפעגגײא זיא

 ןאד ׳עטיוט יװ ןבילבעג ןגיל רימ ןענעז ןטונימ עטשרע יד

 ־וצכרודא ךימ ןביוהעגנא תוחוכ עטצעל יד טימ ךיא באה

 רימ זיא׳ם .רימ רעביא םאװ עסאמ יד ןפוטשוצקעװא ׳ןראפש

 ענעלאפעגנײא יד ןשיװצ גנונעפע ןא ןכאמ וצ ײרפ ןעגנולעג

 .ןכארקעגסיורא ןענעז רימ ןוא םעפולס־טנעװ ןוא סנקלאב

 .ןקגאט עקידגראפ ןופ שיורעג םאד טרעהרעד ךיז טאה דלאב

 ־אם א .ןזיװאב ךיז טאה לארטאפ עשיטעיװאס עטשרע יד

 דימ זא םיא ןגאז רימ .זדנוא וצ טײג רענלעז רעשיטעיװ

 טײג ןוא — רע טגאז — ײרפ טייז ריא •״ןעיערװעײ״ ןענעז

 •טנײװעצ קראטש ךיז ןבאה רימ .קעװא



 החפשמ ױימ װפ ובעל וראפ לגנארעג ױא / ראש עטלא
 (יםרעשזד־ױנ)

 ראש עטלא

 ןעמוקעגראפ זיא קינלעימכ ןופ גנולדיזםיוא עטײװצ יד

 ןוא ןענאטשעג ןיב ךיא .קיטשרענאד ׳ג״שת ןושח ז״ט

 ןוז ןײמ ןעמוקעגנײרא זיא ,תבש ףיוא זדנאג א טכאמעג

 זיא אטעג רעד :זדנוא וצ זיא ײװ : טגאז ןוא סאג ןיפ ׳לװײפ

 זעמ .ײצילאפ רעשיליופ ןוא ןשטײד טימ טלעטשעגמורא

 טמוק טראד לײװ ׳ץיגפאטם ןײק ןקישקעװא עלא זדנוא טײג

 רימ ןוא .ןדײ רעצינפאטס עלא ןופ גנולדיזםיוא יד ראפ טנײה

 ןעמאזוצ ןרעװ טלדיזעגסיוא ןלעװ ׳ןדײ רעקינלעימכ ׳עלא

 .ײז טימ

 א ןוא רעסאלב א ןײטש ןבילבעג זיא ןתנ ןאמ רעביל ןײמ

 •רעטמוטשראפ

 ׳הלהב עםיורג א .ןסאג יד ןיא ןסיש ןיוש ןעמ טרעה גנילצולפ

 יד ןופ סיורא טגאי ןעמ .ןטײז עלא ןופ ןעײרשעג ׳ןענײװעג

 ןפיולםיורא .ןיהוװ טשינ רעבא טםײװ ןעמ ׳טפיול ןעמ ׳רעזײה

 ׳ןשטײד ןעײטש ןטײז עלא ןופ .טיוט טײדאב אטעג ןופ

 טײרג ׳טנעה יד ןיא רעװעג טימ — ןקאילאפ ׳רעניאארקוא

 :טגאז ׳לװײפ ׳ןוז רעביל ןײמ .םענײא ןדעי ןדראמ וצ

 .םעלא ףיוא טײרג ןיב ךיא ׳אטעג ןופ סיורא ףיול ךיא —

 ! ? ךאד טםיש ןעמ ׳שטײט׳ם —

 .ײג ךיא :ץרוק טרעפטנע רע

 ײג ־םיא גאז ןוא עצײלפ רעד רעביא םיא טעלג ךיא

 ? ןאט ןעמ ןאק םאװ ׳ןײג ףראד ןעמ :טגאז ןאמ ןײמ .םולשב

 עדליװ יד ןעמ טרעה ׳תורצ ןיא יוזא. טײטש ןעמ יװ ןוא

 ןפיול רימ .רעיוט רעזדנוא ײי ןשטײד יד ןופ ןעײרשעג

 .ץאלפ ןפיוא ןבירטעג עלא ןרעװ רימ .בוטש ןופ םיורא לענש

 ןאמ ןײמ טאה ׳ץאלפ ןפיוא ןזעװעג ןיוש ןענעז רימ ןעװ

 ךײלג — ׳ןאטעגנא קידנעטשנא טשינ ןיב ךיא זא ׳טקרעמאב

 םיוא טוג טשינ טסעז וד :רימ רע טגאז .טעברא רעד ןופ

 לײװ ׳רעביא ךיז וט ןוא ןײרא קירוצ ײג .רעײלש םעד ןיא

 .ןםיש דלאב ךיד ײז ןלעװ דנאטשוצ םעד ןיא

 טנעאנ ןעװעג זיא סע — ׳בוטש ןיא ןיירא קירוצ ףיול ךיא

 םוחנ ׳ךעלגנײ עטםגנײ ײװצ ענײמ ךאנ רימ ןפיול םע ןוא —

 סאד ןײא ריא טלעטש םאװ :ײז גערפ ךיא .על׳מהרבא ןוא

 .ןםײהעג ײז טאה ישעטאט רעד זא ׳רימ ײז ןרעפטנע ? ןבעל

 טשינ רעמ ןיוש ןלאז רימ ׳ליװ רע זא ׳ןענאטשראפ באה ךיא

 .ןבײלב וצ טרעלקעג טשינראג רעבא באה ךיא .ןעמוקםיורא

 ײװצ ענײמ טימ ןאטעגנא קירוצ סיורא דלאב ףיול ךיא

 על׳מהרבא ןוא ראי 12 ןעװעג טלא טלאמעד זיא םוחנ .ךעלגגײ

 ןוא ןאמ ןײמ וצ וצ טשינ רעמ רעבא ןיוש ךימ טזאל ןעמ .8

 א טלעטש ןעמ .עשטהרש ןוא עשטבאט רעטבעט ײװצ ענײמ וצ

 רעטכאט ןײמ ׳ךעלגנײ ײװצ ענײמ טימ ךיא ןוא ײר עשירפ

 .ײר רעטײװצ רעד ןיא ןעײטש לאױ םעדײא ןיימ ןוא עשטאם

 ײז ׳רעטכעט ײװצ ענײמ ןוא ןאמ ןײמ רעביאנגעק ײטש ךיא

 רעטכעט ײװצ ענײמ יװ ׳עז ךיא .ײז וצ רימ ןוא זדנוא וצ ןקוק

 םינפ סאד טלעטשראפ ךיז טאה עשטבאט .ךעבענ ןענײװ

 עריא ראפ טמעשעג ךיז טאה יז ׳עלאקרעד ןלעג םעד טימ

 ןענאטשעג ןענעז עכלעװ ׳עלוש רעד ןופ סעסקיש יד ׳םעטרבח

 םעד ןגיובעגפארא ךעבענ טאה עשטהרש .טכאלעג ןוא ןגעקטנא

 קנארק ךיוא טלאמעד זיא יז .טנײװעג ןוא דרע רעד וצ פאק

 ןעמאזוצ .םירוםי ליפ ןטילעג ןוא גנוליקראפ א ןופ ןעװעג

 ענײז טימ ׳ילתפנ ׳רעגאװש ןײמ ןזעװעג ךיוא זיא רימ טימ

 .רעדניק

 ןײק טשינ טמענ סע ןוא ץאלפ םעד ףיוא יוזא טײטש ןעמ

 םע .ןגער רעטכײל א ןײג ןא טביוה רעגײז א סקעז .עדנע

 יד ףיוא טנדאל ןעמ ןוא סנגאװ עשירעיופ יד ןא ןעמוק

 ןופ ײר יד ןעמונעג ןעמ טאה טשרעוצ .ןדײ עטקינײפעגםיוא

 ײז טפראװ ןעמ יװ עז ךיא .רעטכעט ײװצ יד טימ ןאמ ןײמ

 .טײקידתױרזכא סיורג טימ ׳ץלאה ךעלטניב יװ סנגאװ יד ףיוא

 רימ ןוא זדנוא ןופ גיוא ןא פארא טשינ טונימ ןײק ןזאל ײז

 ענײמ רעמ טשינ ןיוש עז ךיא ןוא פא ןראפ ײז .ײז ןופ טשינ

 רעזדנוא סנגאװ יד ףיוא ףיורא ןעמ טפראװ דלאב .ערעײט

 ׳טרעדײלשעגנײרא ךימ טאה ןעמ וװ ׳ןגאװ םעד ףיוא .ײר

 ײװצ ענײמ ײז ןשיװצ ׳ןשטנעמ 15 ךאג טקאפעגנא ןעמ טאה

 .גרעברעבליז לאױ םעדײא ןײמ ןוא ךעלגנײ

 םרעגאװש ןײמ גנילצולפ ךיא עז ׳ןראפ ןא ןביוה רימ יװ

 רעה ךיא .ןרעטסעװש ײװצ עריא ןוא דניק ריא טימ רעטכאט

 ןבעל ןיא לאמנײק לעװ ךיא ןכלעװ ׳ןיױועג ךעלרעמאי רעײז

 יד ןיא ןרערט טימ טםירגאב ךיז ןבאה רימ .ןסעגראפ טשינ

 ־קראמ ןפיוא םיורא ןעמוק רימ .ןראפעג רעטײװ ןוא ןגיוא

 א .ןטײז עלא ןופ ײרעםיש עטסיװ א. ןרעה רימ ןוא ץאלפ

 פורא ךיז ןעײרד קראמ ןיא .זדנוא טלאפאב דחפ

 ־ראפ בור רעד .ײרפ ןוא קנארפ םײוג עשיטעטש עטנאקאב

 רעסיורג״ רעד בילוצ ןעקנורטעג טאה ןעמ לײװ ׳עטרוכיש

 .טאטש ןופ ןדײ טשער יד םיורא טבײרט ןעמ סאװ ,״החמש

 טמוק ןעמ ןעװ .ץינפאטס ןײק געװ םעד ףיוא טראפ ןעמ

 .םנגאװ יד ןופ ןפיולטנא ןשטנעמ ןא ןביוה ׳ףראד ןטשרע ןיא

 עלא .רעל ןגאװ ןײמ זיא טונימ עכעלטע ןופ ףיולראפ ןיא

 רעשיליופ א וצ טמוק סע •ןײרא דלאװ ןטנעאנ ןיא ןפיולטנא

 ןלעװ רימ ׳טפױלטנא״ :טגאז ןוא ׳יקםװאקטיװ ׳טנאיצילאפ



 826 החפשמ ןיימ ןופ ןבעל ןראפ לגנארעג ןיא — ראש עטלא 825

 !טפױלטנא, ,טפול רעד ןיא ןםיש ןלעװ רימ ׳ןאט טשינראג ךײא

 ״ןךײא טעװעטאר

 ץלא ןבאה ל״ז לאױ םעדײא ןײמ ןוא עשטהרש רעטכאט ןײמ

 טסול ןײק ןוא חוכ ןײק טשינ באה ךיא .פארא ןוא ןזאלעג

 .ןבילבעג ךעלגנײ ײװצ ענײמ טימ ןײלא ךיא ןיב ,ןפיול וצ

 .ץינפאטס ראפ רעטעמאליק עכעלטע ןיוש ,רעטײװ ןראפ רימ

 ־ענײמ רעדניק ײװצ יד ךיא גערפ תורצ עסיורג ענײמ ןיא

 יד טימ ישעטאט רעד זא ,סײװ ךיא ןעװ לןעמ טוט םאװ

 ןסאלשאב ךיוא ךיא טלאװ ,ןפאלעג ךיוא ןענעז רעטכעט ײװצ

 טביוה ,יוזא ןדער רימ יװ יוזא ? םײװ רעװ רעבא .ןפיול וצ

 ײטשראפ ךיא״ :ןדער וצ יוזא ןגאװ םעד ןופ ןאמרופ רעד ןא

 טאה ריא ,טדערעג טאה ריא םאװ ,טרעהעג באה ךיא ,שידײ

 רע זיא רעכיז זןפאלטנא זיא ןאמ רעײא יצ ,רעלק א

 טדער רע ןוא ״!רעטכעט ענײש ײװצ עכלעזא טימ !ןפאלטגא

 ריא י הנותח א ףיוא טראפ ריא זא ,טנײמ ריא״ ־ רעטײװ

 םאװ טפיולטנא .טיוט םוצ רעדניק ערעײא טימ טראפ

 .״!ןעװעטאר ךיז ריא טעװ רשפא ,רעלענש

 ךיז ןוא װאר ןיא ןײרא ׳פארא רימ ןענעז טונימ רעד ןיא

 יד רעביא ןעײרעםיש טרעה ןעמ .דלאװ א וצ טפעלשעגוצ

 — ״אי״ — ״זטבעל ריא ,רעדניק״ — ־גערפ ךיא .פעק

 ןעמ ,רעטצניפ ,טכאנײב רעגײז א ףלע זיא סע .ײז ןרעפטנע

 יד ךיז ןעפארדעצ ןוא ןלאפ רימ .טײג ןעמ וװ טשינ טעז

 םעד ףיוא ףיורא ןלאז רימ זא ,רעדניק יד וצ גאז ךיא .םיפ

 ײז ביג ךיא .ןםיש זדנוא טעװ ןעמ זא ,ןרעפטנע ײז .ײםאש

 ןופ םיורא ןעמ זומ טכאג זיא סע ןמז־לכ זא ,ןײטשראפ וצ

 •יעורפא ןענאק ךיז לאז ןעמ וװ ץאלפ א וצ ןעמוקוצ ןוא דלאװ

 טראפ ץלא וװ געװ ןכײלג ןפיוא דלאװ ןופ םיורא ןעײג רימ

 ךימ טיה ,םלוע לש ונובר ־ןצראה ןיא גאז ךיא .טײג ןוא

 ןעײג רימ .טיונ רעסױרג ןײמ ןיא רעדניק ײװצ ענײמ טימ

 טרעה ןעמ ,קאז א ןיא יװ רעטצניפ זיא םע .ײסאש םעד ףיוא

 טימ רעיופ א ךיז טרעטנענרעד םע ...טײג רעצימע ןײא ךיז

 רעכיז יריא טײג ןיהוװ״ ־זדנוא טגערפ רע .ןקעטש א

 טריפעגכרודא. טנײה אד טאה ןעמ סאװ ןדײ יד ןופ ריא טנעז

 ריא וװ טשינראג טסײװ ריא״ ־טגאז רע .״ץינפאטס ןײק

 רעד זיא טראד ,ךיז טכײל סע יװ טראד טעז .ךיז טניפעג

 •״קענורעטםאפ רעשטײד

 ,שטנעמ רערעײט ןײמ ,ןעמ טוט םאװ״ ־םיא גאז ךיא

 ״.׳ רימ ףלעה

 ךײא ףיוא באה ךיא — רע טרעפטנע — ,עביל ענײמ״

 ןפיול םינאלװײט יד לײװ ,טײז א ןיא טמוק ,םדוק .תונמחר

 .״געװ םעד ףיוא טונימ עדעי םאטיוא יד טימ

 ־זדנוא וצ טגאז ןוא ףיוה א ןיא ןײרא זדנוא טריפ רע

 ןיא ןײגנײרא לעװ ךיא .ץאלק םעד ףיוא קעװא ךיז טצעז״

 ןלעװ ײז ,ןשטנעמ עכעלטנרא רעײז ןעניוװ טראד ,לזײה םעד

 .״ןפלעה ךײא ןלעװ ןוא ןבאה תונמחר ךײא ףיוא

 טמוק״ :ןעמוקעגקירוצ דלאב ןוא ןײרא זיא רעיופ רעד

 ״:רימ טימ

 ןענעז רימ .איבנה והילא ןזעװעג רעכיז זיא רעיופ רעד טא

 ־ילעטניא ײװצ ןעזעג טראד ןבאה ןוא לזײה םעד ןיא ןײרא

 זדנוא ןבאה ײז .םנטםירק עגנױ עטעדײלקעג ןײש ,עטנעג

 ןבאה ףוס םוצ .ןקיאוראב טוװרפעג ,ןעמונעגפיוא טוג רעײז

 .ןריפוצ זדנוא ײז ןלעװ ,ןײג ןליװ רימ ןיהוװ טגערפעג ײז

 ןיא רעיופ ןטנאקאב א באה ךיא זא. ,טרעפטנעעג באה ךיא

 ןדער ײז .ןעיפמעטס טסײה רע .טנגעג רעד ןיא ,װעזאלש

 ,םיורא טײג רע ״\ ײג ךיא״ :טגאז רענײא ןוא ךרוד ךיז

 ףיוא זיא םע .םיא טימ ןעײג רימ ןוא ןקעטש א ךיז טמענ

 ןקעטש םעד טימ רע טעװ רעמאט ,דחפ א ןלאפעג זדנוא

 רימ ײב לאז רע ,ןטעבעג םיא באה ךיא .ןדראמרעד זדנוא

 לײװ ,טאהעג ךיז ײב באה ךיא םאװ •לטנאמ םעד ןעמענוצ

 םיא טלאװעג ךיא באה קיטײצכײלג ןוא ,סײה וצ זיא רימ

 .תוחילש ןײז ןיא רעכיז קידנעײז טשינ ןקיטיגראפ

 טריפעג זדנוא טאה רע .ךעלרע ןוטעג ץלא טאה טסירק רעד

 ־נאלבעג רע טאה ןרעיודאב םוצ .טכאנ רערעטצניפ רעד ןיא

 ןיוש ןרעװ רעדניק ענײמ ןוא גאט ןיוש טרעװ םע .טעשזד

 רעביל רעד .רעדינא ןצנאגגיא טלאפ רערעגנײ רעד .דימ

 ענײז ףיוא ,ךיז ףיוא דניק סאד טמענ טסירק רערעײט

 ןיא לזמ טימ ןא ןעמוק רימ .רעטײװ ןעײג רימ ןוא ,םעצײלפ

 טמענ רע .ןײרא זדנוא טזאל רע .ןעיפמעטם רעיופ םוצ ףראד

 ןוא טיורב סײװ ,ךלימ עמעראװ זדנוא טיג ,ףיוא טוג זדנוא

 ענײש רעײז א רע טכאמ טסירק םעד ךיוא .רעײא ײװצ ןדעי

 ןיא רצוא ןא טגנערבעג אד טלאװ רע יװ טקנופ ,עמאנפיוא

 ןקיש םיא לעװ ךיא זא ,טסירק םעד גאז ךיא .ןײרא. בוטש

 בוטש ןײמ ןיא ןעמוק ראנ לעװ ךיא ןעװ ״דנתמ ענײש א

 .זדנוא טימ ךיז טנגעזעג רע ןוא ךעלפעה פא קנאד ךיא .ןײרא

 קיטײרפ ןופ ןעװעג ךיא ןיב װעזאלש ןיא ןעיפמעטס ײב
 גנואײרפאב םעד ךאנ דלאב םעדײא ןוא רינש ,רעדניק עריא •ראש עטלא
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 האפעג רע זיא גאט ןדעי .טכאנראפ קיטנוז זיב גאטראפ

 דע זיא תבש .טאטש ןיא ךיז טרעה םע םאװ ..ןרעװ רעיװועג

 טמוק סאװ ׳דײ רעדעי זא ,טלײצרעד ןוא ןעמוקעגקירוצ

 ־רעביא ןוא ןעמוקעג רע זיא קיטנוז .ןסאשרעד טרעװ ,קירוצ

 ׳קינלעימכ ןיא ךיז טניפעג עשטהרש רעטכאט ןײמ זא ׳ןבעגעג

 ׳ןאמ ריא טימ לדנײרק רעטכאט ערעטלע ןײמ ךיוא זא ןוא

 דײרפ א. .ןעמוקעגקירוצ זיא לװײפ ךיוא .אד ןענעז ׳לאױ

 רעטכעט ײװצ ענײמ ןוא ןאמ ןײמ .ןעמונעגמורא ךימ טאה

 טאה טכאנראפ קיטנוז .ןזעװעג טשינ רעבא ןיוש ןעגעז

 זדנוא ןוא ןגאװ ןוא דרעפ ןײז טנאפשעגנײא ןעיפמעטס

 .לטעטש ןיא טריפעג

 ־פארא זדנוא רע טאה ׳קאטראט םייב ׳קינלעימכ רעטגיה

 וצ טפאכעגוצ ךיז רימ ןבאה ךעלסעגרעטניה ךרוד .טזאלעג

 קיטײצכײלג ןוא טײרפעג רעײז ךיז ןבאה רימ .רעדניק ענײמ

 ןייש זיא קינלעימכ ןיא .קילגמוא רעזדנוא ףיוא טנײװעג רעײז

 השמ ײב אטעג רענײלק רעד ראנ יװ ןזעװעג טשינ רעמ

 עכעלטע ןענופעג ךיז ןבאה טראד .ףיוה ןיא קאנרעטםאפ

 רעד טימ ןעמאזוצ ןדײ רעקינלעימכ עטריגעליוױרפ קילדנעצ

 ייז ןבאה ׳ןעזרעד ךימ ןבאה ייז יוו דלאב ,ייצילאפ רעשידיי

 ײז •״עזאק״ רעקינלעימכ רעד ןיא ןראפשראפ טלאװעג ךימ

 ־קירוצ עלא זא ׳ןרעדאפ ןשטײד יד זא ,טהנעטעג ןבאה

 טראפשראפ ןלאז ״עינעלדעשיװ״ רעד ןופ ןדײ עגעמוקעג

 באה ךיא .ןסיש ןוא ןריפםיורא ןשטנעמ ןעצ עדעי ןוא ןרעװ

 רעשידײ רעד ןגעק תוחוכ עטצעל יד טימ טלעטשעגנגעק ךיז

 .ןקישניהא חוכ טימ טלאװעג ךימ ןבאה עכלעװ ׳ײצילאפ

 ׳קילטנעמ ןושרג ײב טקיטכענעג ךיא באה טכאנ עבלעז יד

 טראד זיא רע .טמעראברעד רימ ףיוא ךיז טאה רעכלעװ

 ךימ טאה ךאװ עצגאג א ךשמב .עטריגעליוױרפ יד ןופ ןזעװעג

 עקנאמ ׳ןטםירק יד ׳ןירעקעב יד עטנכש ןײמ ןטלאהאבסיוא

 באה ךיא .טלדנאהאב טוג רעײז ךימ טאה יז .שטיװאטראנעל

 ײצילאפ יד לײװ ,ןביילב טראד טנאקעג טשינ רעמ רעבא

 טזאלעג ךיז רימ ןבאה קיטנוז ןטײװצ םעד .טנראװעג יז טאה

 זיא געװ רעד ,יוג ןטנאקאב א וצ װאדישז ןײק ןײרא געװ ןיא

 ןלעה םענײש ןיא ןעגנאגעג ןיב ךיא .רעכעלרעפעג א ןעװעג

 טאה םאװ ׳עירעמראדנאשז עשטײד יד ןעגנאגעגכרוד .גאט

 זיא שטײד א .״עװאדאװאז עלאקש״ רעד ןיא ןענופעג ךיז

 טשינ ךימ טאה רע רעבא ,ךאװ רעד ףיוא ןענאטשעג

 .ףראד ןיא ןעמוקעגנא רימ ןענעז ןרײל ליפ ךאנ .טקרעמאב

 ןבאה טראד ןוא רעדניק ענײמ ךיוא ןעמוקעג ןענעז ךאנרעד

 .גירק עדנע זיב טבעלעגכרוד רימ

 םנײמ ןוא רעטכאט ןײא ןוא ןיז ריפ ענײמ טימ ךיא

 ײב ןטלאהאב ןזעװעג ןענעז ,הלכ ןײז טימ ןוז־ןרעטםעװש א

 םישדח 27 ךשמב װאדישז ףראד ןיא אבושאק טםירק םעד

 ןופ דילאװניא־םגירק א ןעװעג זיא טםירק רעד .געט 10 טימ

 רעד ןופ ןעמוקאב טאהעג טאה רע .גירק־טלעװ ןטשרע

 יד .לאפאנאמ־ןיטיט ןופ עיםעצנאק א גנוריגער רעשיליופ

 ץ.א ןראי ליפ ךשמב טעטכאפראפ זדגוא רע טאה עיםעצגאק

 םנטםײמ .ןעגנואיצאב עטוג רעײז ןיא טבעלעג זדנוא טימ

 טםירק רעד ןוא ,טכאמראפ רעמיצ א ןיא ןזעװעג רימ ןענעז

 רימ ןבאה לרעמיצ םעד רעטנוא ,לסילש םעד טאהעג טאה

 .טכאמעג ןײלא ןבאה רימ ןכלעװ ,רעקנוב א טאהעג

 ־םינמים טמיטשאב םאבעלאב רעזדנוא טימ ןבאה רימ

 רימ ןבאה ,פאלק א ןבעגעג רעמיצ ןיא ךיז ײב טאה רע ןעװ

 ןעװ ׳רעקנוב ןיא ןײג וצ טײרג ןײז ןכיורב רימ זא טסוװעג

 ׳רעקנוב ןיא ןײז ןיוש רימ ןכיורב פעלק ײװצ ןבעגעג טאה רע

 טכאמראפ ןײז רעקנוב רעד ךיורב ןאד ׳פעלק ײרד ןעװ ןוא

 .טײקליטש רעטולאםבא ןא טימ

 ןעמוקעג ןענעז ןשטײד יד זא ,טריםאפ לאמ ליפ טאה סע

 רעזדנוא ןופ ףיוה ןיא ךײלג וליפא ןוא ןײרא ףראד ןיא

 רימ ןוא ׳ןזעװעג עידומ ךײלג ןאד זדנוא רע טאה .סאבעלאב

 •ןײז וצ גהונ ךיז יװ טםוװעג ןיוש ןבאה

 ןעמוקעגםיוא זדנוא זיא טכענ ןוא געט עמאזיורג ליפ

 םרעדנוזאב זדנוא ךיז טאה גנוריםאפ ןײא רעבא ,ןבעלוצרעביא

 •ןורכז ןיא טצירקעגנײא

 .ק.א טנורגרעטנוא רעשיליופ) סעצװאקא 18 ןופ עפורג א

 לעיצעפם לאמ ןײא ןענעז קינלעימכ ןופ (אװאיארק אימרא —

 זיא סע רעװ ׳טםוװעג ןבאה ײז לײװ ׳ןכוז זדנוא ןעמוקעג

 ןענעז ײז .טשיג רעװ ןוא ״עינעלדעשיװ״ רעד טימ ןעגנאגעג

 ־אװניא םעד ײב ןטלאהאב ןענעז רימ זא ׳טגײצרעביא ןעװעג

 ךײלג ןענעז רימ .טנײרפ רעטוג א זדגוא זיא רעכלעװ ,דיל

 .ןעײרשעג ערעײז טרעהעג ןבאה רימ .רעקגוב ןיא ןײרא

 ןלעו ,טשינ ןעװ ׳ךײלג גאז זראש עילימאפ יד וטסאה וװ״

 ״!ןסיש עלא ךײא רימ

 טליװ ריא סאװ ׳טשיג סיױו ךיא .טנקײלעג טאה טםירק רעד

 ןײק ןופ טשיג םײװ ךיא .טהנעטעג רע טאה — רימ ןופ

 טנאק ריא .ןדײ םוש ןײק ןופ טשינ ללכב ןוא ראש החפשמ

 ׳םרעלעק ,םעדיוב ןיא .טליװ ריא װו ןוא טליװ ריא לפיװ ןכרז

 טםירק םעד ןבאה ײז .ןביולג טשיג רימ טליװ ריא זא ׳טכוז

 ךאנרעד .רעמיצ ןײז ןיא טכאמראפ םיא ןוא ןסימשעגסיוא טוג

 יד ׳רעדניק יד רעהכאנ ,בײװ ןײז טגערפעגםיוא ײז ןבאה

 ןגאלשעג טוג ןגירקעג ײז ןבאה עלא .עסיורג יד ןוא ענײלק

 ןטלאהאב ײז ײב זא ׳טלײצרעד טשיג ,ןבעגעגסיוא טשינ ןוא

 ןעמוגעג ךיז ײז ןבאה ׳ןשראפסיוא םאד טקידנעעג .ןדײ ךיז

 ןצנאג ןיא ׳עטאכ רעצנאג רעד ןיא ׳לקניװ ןדעי ןיא ןכוז

 ןא ןבײה ײז .ריט רעזדנוא וצ ןעמוקעגוצ ןעגעז ײז זיב ׳ףיוה

 יז זא טײרש ןוא םיורא טײג עטסאבעלאב יד .ןפאלק קראטש

 ןוא טראד טניוװ רעטכאט ריא לײװ ׳לםילש םעד טשינ טאה

 ןוא סיורא ךיוא טמוק יוג רעד .םײיד רעד ןיא טשינ זיא >ז

 סאד ;רעטצנעפ ןכרוד טײג ׳ריא טליװ םאװ — :טײרש

 א טפראדעג טאה ןעמ זא ׳ךיוה רעײז ןזעװעג זיא רעטצנעפ

 ןכרוד ץירא ןעײג ןוא רעטײל א ןעגנערב ײז .רעטײל

 ׳ןםיװ ןלאז רימ זא ,ךיוה רעײז טײרש יוג רעד .רעטצנעפ

 ךשמב ןבעגעג רע טאה םינמים יד ךיוא .ךיז טוט אד סאװ

 רעד ןופ רעקנוב ןיא ןזעװעג ןיוש ןעגעז רימ ןוא טײצ רעד

 .טבעלעגרעביא טלאמעד ןבאה רימ םאװ .ןא טונימ רעטשרע

 ןרעה רעמיצ ןיא ןעמוקנײרא םײב ךײלג .טאג ןײא ראנ םײװ
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 א אד זיא רשפא ׳ןכוז טוג ףראד ןעמ זא ׳ןגאז ײז יװ רימ

 וצ ןטכיול ׳ןעלקניװ עלא ןיא ןכרז ייז .םעדיוב א ׳רעלעק

 ןוא טעב ןופ ץלא פארא ןפראװ ײז .ןפמאל עשירטקעלע טימ

 לקעד םעד ףיוא .רעקנוב ןופ לקעד ןפיוא ךיילג טלאפ ץלא

 ענעדישראפ ןוא טנאװעגטעב טימ גראב א. דלאב טרעוו

 זיא רעקנוב ןופ לקעד סאד ןוא רעטײװ ןכוז ײז .סעטאמש

 טימ סיררא ןעײג ןוא טשינראג ןענופעג ײז .טקעדראפ םאקלופ

 עלא ןענעז ייז ״דעש סקעז טרעיודעג טאה םאד .טשינראג

 •ךאטס ׳עז׳, ;טגאז ןוא עיוג יד ןײרא טמוק .ףראד ןופ קעװא

 םעד ףיוא ראנ ׳טכוזעג ײז ןבאה םוטעמוא .ײז טיה טאג יװ

 .טקעדראפ ןײלא םאד ןבאה ײז לײװ ׳טשינ ץאלפ ןקיטכיר

 ײז .ןטיה ײז ןלאז רימ ׳טרעװ ןענעז ײז זא טזײװאב סאד

 .״!אד ײז טימ זיא טאג .ןבעלרעביא רעכיז ןלעװ

 ;זדנוא וצ טגאז ןוא רעקנוב םעד טנפע ׳פארא ץלא טמענ יז

 ז ףיורא טמיק .ןײרא דרע׳רד ןיא קעװא ןיוש ןענעז ײז

 זדניא ןבאה ןטםירק יד .רעמיצ ןיא ףיורא. ןענעז רימ

 ןביוהעגנא ײז ןבאה ׳סיוא ןעעז רימ יװ קידנעעז .טשוקעג

 ןבאה רימ ׳קערש ראפ ןדער טנעקעג טשיג ןבאה רימ .ןענײװ

 ןבאה רעמינפ עקידארומ ערעזדנוא .טנעקרעד טשינ ךיז

 עלא ׳טיוט םוצ טײרג ןעװעג ןענעז רימ .דחפ א ןפראװעגנא

 .יודיװ טגאזעג טאהעג ןיוש ןבאה

 ןבאה לאמ ליפ ןוא קערש סיורג ןיא טבעלעג ןבאה רימ

 טײצ וצ טייצ ןופ .ןבעל ןופ טרינגיזער טאהעג ןיוש רימ

 ׳סאבעלאב םעד ןופ רעטכאט יד ןעמוקנײרא זדנוא וצ טגעלפ

 ןײמ טאהעג ביל רעײז טאה יז .עקנידנאלבא ׳לדײמגנױןײשא

 ׳רעכיב ןופ םעטכישעג ןלײצרעד ריא לאז עשטהרש רעטכאט

 ־נײרא ריא ןעזעג ןרעג ןבאה רימ .װ״זאא םאניק ׳רעטאעט

 ענעדישראפ טכארבעגטימ ךיז טימ טאה יז לײװ ׳ןעמוק

 יװ ׳ןשטנעמ ענעדישראפ ןופ ןעגנונײמ ׳גירק ןופ תועידי

 ןעװעג בצמ רעד זיא זדנוא ײב .ןרעיוד טעװ גירק יד גנאל

 טאהעג ןבאה רימ םאװ ׳סרעזדנוא טלעג סאד .טכעלש רעײז

 טשינ ןיוש ןבאה רימ ןוא טזאלעגםיוא ךיז טאה ׳ןעמונעגטימ

 .יוג םעד ןלאצ וצ םאװ טימ טאהעג

 ןעמוקעגנײרא זיא גאטימ ךאנ ײרד םורא׳רעטניװ ׳לאמנײא

 יד וצ ןײא ךיז טרעה ןוא יוזא טציז יז .רעטכאט סיוג םעד

 טלײצרעד ריא טאה יז .עשטהרש רעטכאט ןײמ ןופ םעטכישעג

 ןעמ טרעה גנילצולפ .״אקסאט״ ארעפא רעד ןופ עטכישעג יד

 טשינ רעגײק זיא יוג םעד ײב .ףיוה ןפיוא שיורעג א

 ןקידקיטנוז א ףיוא םינכש יד וצ קעװא ןענעז ײז .ןזעװעג

 זדנוא ײב זיא ערעײז רעטכאט יד .סעומש ןכעלטנײרפ

 ףיוא קעװא ןענעז ערעייז רעדגיק טשער יד ןוא טכאמראפ

 •קידײל שממ ןעװעג זיא ףיוה רעד .״סעינארג״ עשיפראד

 ןפיול עכלעװ ׳םעצװאקא עדנאב א ןופ ןעװעג זיא שיורעג סאד

 עדליװ טימ ןײרא ןריט יד ןיא ןקאה ׳ם־׳עגושמ יװ םורא

 םיטאבעלאב יד .ןײרא רעקנוב ןיא ךײלג ןפיול רימ .ןעײרשעג

 ןוא ךיז טוט םע סאװ טרעהרעד ךײלג ןבאה ערעזדגוא

 טקאה םאװ ;ייז וצ טיירש עטםאבעלאב יד ,ןפיול וצ ןעמוקעג

 ריא םאװ טגאז ןוא בוטש ןיא ןײרא טמוק ׳ןריט יד ןיא ריא

 טאה וװ ;ןא ןבײה ןוא גנוניוװ רעד ןיא ןײרא ןעײג ײז .טליװ

 •טעגרהעג ייז טאה ריא ביוא .תמא םעד טגאז ? םראש יד ריא

 אד ײז ןענעז ביוא .ןבארגאב ײז טאה ריא װו זדגוא טזײװ

 ךיא ׳טםירק א ךיוא ןיב ךיא ׳ןטםירק טנעז ןיא ;ײז טגאז

 .םיורא טיג ןדײ יד ראנ ׳ןאט טשינראג ךייא לעװ

 זא. ׳ןגאז ןוא ןענײװ וצ ןא ןבײה םיטאבעלאב ערעזדנוא

 סאבעלאב רעד .טשינראג ןופ ןםײװ ןוא ןדיי ןײק טשינ ןבאה ייז

 ריא ׳טסירק א ךיוא ןיב ךיא ןטסירק טנעז ריא ;ייז טגאז

 ײב .ביל טשינ ךיוא ײז באה ךיא ׳ןדײ ןײק ביל טשינ טאה

 טליװ סאװ .םוטעמוא ןכוז טנעק ריא .רענײק ריז טניפעג רימ

 ריא ןוא ׳םופ א ןא דילאװניא ןא ןיב ךיא ? רימ ןופ ריא

 :ןאטוצנא תורצ עכלעזא רימ טגאװ

 טרא סעדעי ןוא לקניװ סעדעי ןכוזאב וצ ךיז ןעמענ ײז

 םעד .ןקאה וצ ןא ןביוה ןוא רעמיצ רעזדנוא וצ ןעמוק ײז זיב

 טנעז רעװ ? יוזא ריא טקאה םאװ :ןא ךיז טפור לדיימ סיוג

 ןקאהעצ ׳ריט יד טשינ טםנפע וד ביוא :ןרעפטנע ייז ? ריא

 ׳ןענעפע טשינ ןאק ךיא :ײז וצ טײרש יז .טראפאז יז רימ

 ןיא גנונעדרא טכאמעג יז טאה לײװרעד .ךיז שאװ ךיא לײװ

 טנפעעג יז טאה ןאד ןוא טראװעג לסיב א ןבאה ײז .רעמיצ

 ןיא ךעלעקניװ עלא ןיא ןכוז ןוא ןײרא. ןעמוק ײז .ריט יד

 ץלא טלאפ רעדיװ ןוא טעב ןופ פארא ץלא ןפראװ ײז .לביטש

 לאמא םאװ טרעװ םע .רעקנוב רעזדנוא ןופ לקעד םעד ףיוא

 רעזדנוא ןופ לקעד םאד ןוא סעטאמש טימ גראב רערעםערג א

 רעטײװ ןכוז ײז .טקעדראפ םאקלופ ןיוש זיא שינעטלעהאב

 םעד ןיא ןײלא ןאטעג וטםאה םאװ :לדײמ םוצ ןעײרש ןוא

 ןגערפ ײז .רעמיצ ןײמ זיא םאד :יז טרעפטנע ירעמיצ

 :טרעהעג ןבאה רימ ׳טדערעג וטסאה ןעמעװ וצ :רעטיױו

 םענײק טימ טאה יז זא ׳ןעמלצ ךיז ןוא ןרעװש ןא טבײה יז

 ?ןטםירק טנעז ריא ׳דלאװג :טײרש יז .טדערעג טשינ

 ךיא ? ןדער טשינ ןעמ ראט ״עקסאב עקטאמ״ רעד וצ וליפא

 הומחלמ ןרעהפיוא לאז םע זא ׳עמאמ עקילײה יד ןטעבעג באה

 א ןעגנאהעג טאה לביטש רעזדנוא ןיא) טלעװ רעד ףיוא

 םעצװאקא עגנױ 12 יד .(ןעמאמ רעקילײה רעד ןופ דליב

 טײטש יז יװ לדײמ םענײש םעד וצ וצ ךיז ןקוק ןוא ןעײטש

 ןײװ :ריא וצ ןגאז ןוא םענ א יז ןביג ײז ןוא טמלצראפ

 רעהכאנ .ןדנוװשראפ ײז ןוא .ןטסירק עכעלרע טנעז ריא ׳טשינ

 טעז יז ןוא םאבעלאב ןטימ עטסאבעלאב יד ןעמוקעגנײרא זיא

 טמלצ יז .ןכאז ליפיוזא טימ טגײלראפ זיא רעקנוב רעד יװ

 ןענעז ײז .ײז טימ זיא טאג יװ ׳ךאטם ׳ראנ עז :טגאז ןוא ךיז

 רעכיז ןלעװ ײז ׳ײז ןטיה םיכאלמ ׳ןשטנעמ עטושפ ןײק טשינ

 ןוא לקעד ןופ פארא.ץלא טמענ יז .סטכעלש םאד ןבעלרעביא

 ־םיוא טנעקעג טשינ ןוא ףיורא ןעגעז רימ .ףיורא זדנוא טפור

 ײא רעמינפ ערעזדנוא ףיוא קערש יד •טראװ ןײק ןדער

 יד יװ סײװ ןעװעג ןענעז רימ .ןבײרשאב וצ טשינ ןעװעג

 ןעמאזוצ ןוא טשוקעג עלא זדנוא טאה עװאכאטם יד ׳טנאװ

 יד זא ׳טגאזעג זדנוא יז טאה ףוס םוצ .טנייװעג זדנוא טימ

 ׳רעכיז ןענעז ײז זא ׳טגאזעג ןזאלראפ ןראפ ןבאה סעצװאקא,

 .אד ךיז ןעגיפעג סראש יד זא
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 ךאנ ןענעז ןשטײד יד .ןערב ןצנאג ןיא ךאנ זיא המחלמ יד

 המחלמ יד זא ׳טדערעג ןעמ טאה ףראד ןיא .קראטש גונעג

 זיא סאבעלאב רעזדנוא .ןראי רעקילדנעצ ןרעיוד ךאנ טעװ

 .ןאט רע לאז םאװ .גנומיטש רעטכעלש א ןיא ןלאפעגנײרא

 וצ טלעג ןײק רעמ ןיוש ןבאה רימ ןוא םערא זיא ןײלא רע

 טימ ןבעל םעילימאפ ןײז ןײא טלעטש רע .ןסע ףיוא ןבעג

 •ןטילעג ליפ רעײז םעד ןופ ןבאה רימ .ןגעמראפ ץנאג ןײז

 קינײװ רעײז ןענעז ײז .טגראזראפ ןענעז םיטאבעלאב יד םאװ

 טימ טקישעגנײרא ײז ןבאה ןסע סאד .זדנוא וצ ןעמוקעגנײרא

 ןײרא. לעטש א ,ףיוא סילש א ןבעגעג טאה יז .רעטכאט רעד

 טשינ ןבאה רימ .ןםאלשראפ קירוצ ךײלג ןוא ןםע לפעט םאד

 טרעיודעג טאה יוזא .טראװ ןײא וליפא ריא ןופ ןפאכ טנעקעג

 רימ .זדנוא וצ ןעמוקעגגנײרא טשיג ןענעז ײז יװ םישלעו םקעז

 ארומ ןביוהעגנא ןבאה רימ .טגראזאב רעײז ןעװעג ןענעז

 טוג יוזא. זדנוא וצ ןעװעג ןענעז סאװ ,ײז ראפ ,ײז ראפ ןבאה

 לביטש םענעםאלשראפ ןיא ןםעזעג ןענעז רימ •ײרטעג ןוא

 ,טסוװעג סעפע טראפ רימ ןבאה רעירפ .קערש סיורג טימ

 ,גנוטײצ א ןעגנערב ײז ןגעלפ לאמלײט .ךיז טרעה׳ם סאװ

 ־פיוא ןבאה ײז טניז רעבא .ןגאז ןשטנעמ םאװ ןלײצרעד

 רעד ןופ ןראװעג ןםירעגפא רימ ןענעז ,ןעמוק וצ טרעהעג

 ןבאה רימ ,טאהעג טשינ ןיוש רימ ןבאה טלעג ץיק .טלעװ

 רעײז ןזעװעג זיא רעצ ןײמ .ןרעגנוה וצ שממ ןביוהעגנא

 .ןרעגנוה רעדניק ענײמ יװ ןעזעג באה ךיא ןעװ סיורג

 וצ ראנ טפאהעג רימ ןבאה קירעגנוה ,טרעטיבראפ ,טנײװעג

 עלעמהרבא ןוא ראי 12 ןעװעג טלא טלאמעד זיא םוחנ .טאג

 ןוא רעדניק ענײלק יד ןופ רעגנוה םעד ןופ רעצ רעד .ראי 9

 לעװ סאד .ןבעגרעביא םוצ טשינ ןעװעג זיא ערעטלע יד ןופ

 ןעװעג זיא לביטש רעזדנוא ןיא .ןםעגראפ טשינ לאמנײק ךיא

 ,יורטש ןשיװצ טכוזעג רימ ןבאה ׳ןפאלש םוצ יורטש לםיבא

 ןפאכרעד םוצ ענראשז א ,לדנרעק א.ןעניפעג ךיז טעװ רשפא

 .ץראה םאד

 ןענעז רעדניק יד ,ןפאלש ןעגנאגעג ןענעז רימ — לאמנײא

 טגעײלעג ןײװעג טימ באה ךיא .קירעגנוה רעײז ןעװעג

 ןפאלשטנא ןיב ןוא ,ןרערט טימ ןםאגאב ךיז ,עמש־תאירק

 טגערפ רע .ןתנ ןאמ ןײמ ןעזעג םולח ןיא ךיא באה ,ןראװעג

 ,ןײװ ויא :םיא רעפטנע ךיא .ליפיוזא וטסנײװ םאװ :ךימ

 .קירעגנוה ןענעז ײז ,ןםע וצ טשינ ןבאה רעדניק יד לײװ

 ךיא .ןסע ןבעג ךײא לאז רע ,יוג םעד טגאז :רע טרעפטנע

 יד .טהנעטעג ךיא באה — וד גאז ,ןגאז טשינ םיא לעװ

 ןבאה ײז ןוא רעגנוה םיורג ןופ ןפאלשעג טשינ ןענעז רעדניק

 ,יכדרמ ,ןוז ןײמ .םולח ןיא יװ יוזא סעפע דער ךיא יװ טרעהעג

 ןופ יוזא וטםדער םאװ ,ישעמאמ ,ישעמאמ :ךימ טגערפ

 םולח םעד ײז באה ךיא .טמולחעג וטםאה סאװ ׳ףאלש

 א ראנ זיא םאד .טכאלעגסיוא ךיז ןבאה ײז ןוא טלײצרעד

 .טגאזעג ײז ןבאה — םולח

 ראפ זיא םאד .יוג רעד ןײרא טמוק גאטראפ ןבלעז ןיא

 ׳זעװעג זיא יוג רעד .גנושאררעביא עםיורג א ןעװעג זדנוא

 יד ףיוא ןגיל רימ .ןצעז ךיז םיא ןטעב רימ .טלמוטעצ

 ןײמ ז סעפע ךיז טרעה םאװ :ןא טבײה רע ןוא סרעגעלעג

 ןופ טכאל ריא !עינאפ :,דענבה טימ םיא טגאז ,לװײפ ׳ןוז

 םעד ןגאז ךײא לעװ ךיא :ןדער וצ ןא טבײה יוג רעד .זדנוא

 רעטאפ רעײא םולח וצ ןעמוקעג רימ זיא טכאנ יד .תמא ןצנאג

 יד לײװ ,רעײז טניױו עמאמ יד זא ,טגאזעג רימ טאה ןוא

 ...טיונ סיורג ןדײל רעדניק

 •רימ ףיוא ןקילב ןפראװ עלא ןוא ןא ךיז ןקוק רעדניק ענײמ

 ,ךיז רע טגערפ ,רימ ףיוא ןקוק עלא. זא ,טעז יוג רעד יװ

 רע .םולח ןײמ טלײצרעד םיא ךיא באה .טײדאב םאד סאװ

 םיא טאה רעטאפ רעד זא ,טלײצרעד ןוא ןראװעג םאלב זיא

 ץלא זא ןוא טעז רעד וצ ןסע ןבעג לאז רע ,טגאזעג םולח ןיא

 .ןרעװ טלאצאב טעװ

 טאה ןוא רעטפא ןעמוקעגנײרא רע זיא ןא טלאמעד ןופ

 רעד טימ יורפ ןײז ךיוא .ןעגנוטײצ ןוא ןסע טכארבעג זדנוא

 טאה עגאל רעזדנוא .ןעמוקעגנײרא. רעטפא ןענעז רעטכאט

 .טרעסעבראפ לסיבא ךיז

* 

 רעםיורג א .ןעיצוצקיר־צ ךיז ןביוהעגנא ןבאה ןשטײד יד

 ײב ןוא ףראד רעזדנוא ןיא טצעזאב ךיז טאה ןאזינראג

 ןבאה אד .באטש םעד טכאמעג ײז ןבאה םאבעלאב רעזדנוא

 .טנארפ םוצ זיב ןאפעלעט־דלעפ ןלארטנעצ םעד טאהעג ײז

 טכא ןענופעג ךיז ןבאה סאבעלאב ןופ גנוניוװ רעד ןיא

 ןענופעג ךיז טאה זיוה ןבלעז םעד ןיא .באטש ןופ ןריציפא

 ,ץלאה ןום ןזעװעג זיא זיוה עצנאג םאד .רעקנוב רעזדנוא

 טזומעג ןבאה רימ .טנעװ יד ךרוד טרעהעג ץלא טאה ןעמ

 טאה גגוגעװאב עטםדנימ יד .ךיז ןגעװאב טשינ ,ליטש ןײז

 ד״יה םולבנעזאד ףסױ ןוא רתסא ןופ רעטכאט יד ,לכימ



 834 החפשמ ןיימ ןופ ןבעל ןראפ לגגארעג ןיא — ראש עטלא 833

 ןשטײד יד ןבאה לאמ ליפ .טײקמאזקרעמפיוא טקעװרעד

 וצ טײצ ןופ טרעה ןעמ םאװראפ םאבעלאב םעד טגערפעג

 ןטראד זא ׳טרעפטנעעג טאה סאבעלאב רעד .שיורעג א טײצ

 טזאל רע ןוא ךלימ ׳רעטופ ,זעק :םקיכלימ סאד ײז ןטלאה

 .זײמ ןײק ןכאמ טשינ ךיז ןלאז סע ,ץאק א ןײרא טראד

 סקעז ךשמב ,קערש ןיא ,עמוטש יװ ןזעװעג רימ ןענעז יוזא

 א טנאה ןיא ןטלאהעג דימת טאה זדנוא ןופ רעדעי .םישדח

 רע טעװ רעמאט ,ליומ םאד ןקעטשראפ וצ ךיז עלעשיק

 זא ׳ךעלקערש יוזא ןעװעג זיא עגאל יד .טסוה א ןבעג ןפראד

 קערש יד .רעגנוה ןײק טליפעג טשינ וליפא ןיוש ןבאה רימ

 טײצ עצנאג יד טעמכ ןענעז רימ .רעהפיוא ןא ןזעװעג זיא

 ראפ ןזײװ טלאװעג ןבאה םיטאבעלאב יד .רעקנוב ןיא ןגעלעג

 ראפ ראנ זיא לרעמיצ םאד זא ,ןשטײד יד ראפ ןוא םינכש יד

 טאה׳מ לײװ ,אטשינ רענײק זיא טראד זא ןוא רעטכאט רעײז

 ידכ .ןדײ ןטלאהאב ןיא ןעװעג דשוח ץלא טלאמעד ךאנ ײז

 ־סיורא ץלא עטסאבעלאב יד טאה ןרעטײװרעד וצ דשח םעד

 .ןכעלאק ןעמונעג ךיז ןוא רעמיצ ןופ ףיוה ןפיוא טמיורעג

 ןפיוא טלעטשעגקעװא יז טאה ךעלאק םעד טימ פאט םעד

 יז טאה ןעגנאגעגכרוד זיא סע רעװ ןוא רעקנוב ןופ לקעד

 יוזא .טכלאקעג טוג זיא םע יצ טגערפעג ןוא ןפורעגנײרא

 ײב זא ,ןגיוא ענעגײא טימ טגײצרעביא ךיז םינכש עלא.ןבאה

 ןענעז ןשטײד יד ךיוא .אטשינ ןדײ ןײק ןענעז אבושאק

 רענײק ןוא קידײל זיא לרעמיצ םאד זא ,טגײצרעביא ןזעװעג

 .םישדח םקעז ךרודא ןענעז יוזא .טראד טשינ ךיז טניפעג

 ןשטײד ליפ ןעמוקעגנא ןענעז ״עיליגיװ״ ןופ ךאװ רעד ןיא

 טימ ןדאלעגנא ןעװעג ןעגעז םאטיוא יד .םאטיוא טימ

 טלעטשעגקעװא ךײלג ךיז ןבאה ײז .רעטילימ ןראפ גנודײלקאב

 .ןריט יד ןיא ןפאלק וצ ןביוהעגנא ןוא לרעמיצ רעזדנוא ראפ

 ןעײרש ןא טביוה יוג רעד .רעקנוב ןיא ךײלג ןפיול רימ

 ,ןײטשראפ ןלאז רימ זא. ,םינמים ענעדישראפ טימ לוק ןפיוא

 ןיא ןיוש ןציז רימ ,ריט יד ףיוא טנפע רע .ךיז טוט סע סאװ

 סעפע ףיורא דלאב טלעטש יוג רעד .גנוגעװאב םוש ןא רעקנוב

 ןגײלנײרא ןא ןביוה ןשטײד יד ןוא רעקנוב ןופ לקעד ןפיוא

 •ןכאז עשירעטילימ ערעדנא ןוא םישובלמ טימ קעפ ליפ

 םעד טימ טקאפעג לופ דלאב טרעװ לביטש עצגאג סאד

 ריט רעד ײב .גגונעפאה םוש ןא ןטנוא ןבײלב רימ .םעלא

 :הרימש ףיוא סקיב א טימ שטײד א קעװא דלאב ךיז טלעטש

 .ןיזאגאמ ןשירעטילימ א. ראפ טמיטשאב זיא רעמיצ םאד

 יד !ףוס רעזדנוא זיא םאד :ןעװעג רעכיז ןענעז רימ

 ־ראפ טשינ טנעמאמ םעד ןיא ךיוא רעבא ךיז טאה אבושאק

 יז .ןעװעטאר וצ זדנוא יוזא יװ תוצע טכוזעג טאה יז .ןריול

 רעבא ,ןײטשראפ ןלאז רימ ,טנוה םוצ ,ץאק רעד וצ טדער

 .טכאנ טרעװ םע .הצע ןײק ןבעג טשיג ךיז לײװרעד ןאק יז

 עכלעװ ,ןשטײד ןעװעג ךיוא ןעגעז םינכש םאבושאק ײב

 זיא םאד ליױו ,בוט־םױ ףיוא דאב א. טכאמעג ךיז ןבאה

 ןענעז ףראד ןופ עלא .טרובעג׳םוטסירק ןופ טכאנ יד ןעװעג

 ליפ ײבראפ ןעײג םע .ןדאב ןוא ןשאװ ןעמוקעגרעהא ךיז

 :ןיזאגאמ םײב רמוש םעד ןגערפ ײז ןוא ןדאב ךיז ןשטײד

 סנאמפיוק שיבײל טימ ןאמפיוק לםאי
 ,עזיור ,רעטכאט

 1945 — גנואײרפאב םעד ךאנ דלאב

 אפוג קינלעימכ ןיא שינעטלעהאב א ןופ

 זומ ךיא — ? בוט־םױ ףיוא ןדאב טשיג ךיז טםעװ וד ןוא

 •ךאװ רעד ףיוא רענלעז רעד טרעפטנע .ןיזאגאמ םעד ןטיה

 לםיבא רע טלאװ ,זיוה ןופ םאבעלאב םעד טםטעב וד ןעװ —

 םעד דובכל ןדאבעגםיוא לםיבא ךיז טםלאװ וד ןוא ןטיהעג

 רעד יװ יוזא .ןטארעג םיא רעצימע טאה — .בוט־םױ ןםיורג

 ןעמ טמענ יװ טכארטעג ןוא ,טײרדעג אד ךיז טאה סאבעלאב

 ׳םיא טעב ןוא שטײד רעד וצ םיא טפור ,רעקנוב ןופ םיורא ײז

 רעד .ןדאב ךיז ליװ רע לײװ ,ןטיה לסיבא. אד לאז רע

 שטײד רעד ןוא ךאװ רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טאה םאבעלאב

 טצונעגםיוא טאה עװאכאטם יד .ןדאב קעװא ךיז לײװרעד זיא

 םענרעזײא ןא טימ רעיומ םוצ וצ זיא יז .טנעמאמ םעד

 .רעיומ קיטש א טקאהעגסיוא ןוא גנארד

 !לאטש ןיא ןעגאד ןופ םיורא ךיג טכירק —

 יז ראנ ,ךאל םעד ךרוד םיורא טנעקעג טשינ ןבאה רימ

 ךאל םעד ןופ טפעלשעגםיורא זדנוא ןבאה רעטכאט ריא טימ

 טאה ,סיפ יד ףיוא ןײג טנעקעג טשינ ןבאה רימ .פעק יד ײב

 ןגארטעגנײרא ןוא סעצײלפ יד ףיוא טפעלשעג זדנוא יז

 טימ טפעלקראפ ךאל םעד דלאב טאה יז .ןײרא לאטש ןיא

 ןטםאק א טלעטשעגקעװא ןוא דמאז טימ טישראפ ןוא םײל

 רעד ןעװ .ןענעקרעד טשינ לאז ןעמ זא ,ץאלפ םעד ףיוא

 ראפ םאבעלאב םעד טקנאדאב ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא שטײד

 .גנוגעדרא רעטסעב ןיא ןזעװעג ץלא ןיוש זיא ״דבוט רעד

 םאד .לאטש ןיא טקיטכעגעג רימ ןבאה טכאנ עטשרע יד

 עלא ןעװ ,טכאנ עטיױוצ יד .ךעלרעפעג ןעװעג רעבא זיא

 זדנוא וצ ץירא ןענעז ,לאישטשאק ןיא ןעװעג ןענעז ןשטײד

 א ןכאמ ןיוש טזומ ריא — :טגאזעג ןוא םיטאבעלאב יד

 ײז .ןריולראפ עלא רימ ןענעז ,טשינ ביוא לײװ ,רעקנוב

 רימ .ןבארג וצ ןא ןבײה רימ ןוא םילכ ןײרא דלאב ןעגנערב
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 טלאהאב יוג רעד ׳לאטש רעד ןיא רעקנוב א סיוא ןבארג

 רעד ןוא גנאל טשינ טרעיוד םע .טסימ ןרעטנוא דמאז סאד

 .ןטלאהאב וצ ךיז וװ אד זיא רעדיװ .קיטראפ זיא רעקנוב

 .םעקשטאק ראפ ץאלפ א יוג רעד טכאמ רעקנוב םעד ףיוא

 ןזיב ״עיליגיװ״ רעד ןופ — לאטש ןיא ןזעװעג רימ ןענעז יוזא

 יד ןוא סיוראפ ןעגנאגעג ןענעז ןםור יד .ראונאי ןט־13

 רעטכאט ןײמ .ןפיולטנא ןביוהעגנא זיױוכעלםיב ןבאה ןשטײד

 יז זא ,ןםײהעג טאה םע .טסירק םײב ןזעװעג זיא עשטהרש

 ןײמ .אקשיראמ ןפורעג יז טאה ןעמ .עצינעמילפ א זיא

 זא ,טלײצרעד ןוא ןעמוקעגנײרא לאמ םעדעי זיא רעטכאט

 .ןטאמראה עשיסור יד ןיוש טרעה ןעמ ,ןפיולטנא ןשטײד יד

 סע ביוא זא ,טגאזעג זדנוא ןוא ןעמוקעגנײרא זיא יוג רעד

 ליפ ןיוש ןענערב םע ליױו ,ןפיולטנא. רימ ןלאז ןענערב טעװ

 עילימאפ עצנאג יד •ןגעװ עלא ףיוא ןפיול ןשטנעמ ,רעפרעד

 ןעמאזוצ רעקנוב ןיא ןזעװעג ןיוש זיא סאבעלאב רעזדנוא ןופ

 .ןםעגראפ טשינ רע טאה זדנוא ןיא רעבא ,רעטכאט ןײמ טימ

 ןטיהעג זדנוא טאה רע ןוא ןםאלשראפ ןזעװעג זיא לאטש יד

 ןופ לענפארש א ןלאפעג ףיוה ןיא זיא גנילצולפ .ףיוה ןפיוא

 ךאטם .דרע עצנאג יד ןביוהעגפיוא טאה םע ןוא טאמראה א

 ןוא ןפיול וצ ןעמוקעג זיא עװאכאטם .ןראװעג טישראפ זיא

 רימ .טשינ טרעפטנע רענײק דךאטם :ךאטם״ :ןגירשעג

 ךיז וצ רע זיא לײװרעד •טיוט ןיוש זיא רע זא טנײמעג ןבאה

 רע ״!בעל ךיא יבעל ךיא״ :ןגירשעגםיוא ןוא ןעמוקעג

 יד ןענעז סאד״ :טגאז ןוא זדנוא וצ ןײרא ךײלג טפיול

 טלאז •ןענערב טעװ סע ביוא ,ןםיװ ריא טלאז ,ןטונימ עטצעל

 םאװ .״ןרעװ טנערבראפ ריא טעװ טשינ ביוא ,םיורא ריא

 ,גאז ךיא ןוא ןײג לאז ןעמ ׳ןגאז רעדניק ענײמ זןעמ טוט

 טאה םוחנ דניק ןײמ לײװ ,ןבײלב טזומעג באה ךיא .טשינ זא

 ןזעװעג ןיוש ןענעז םיפ ענײז .ןײג טנעקעג טשינ ךעבענ

 דניק ןײמ טלאװעג טשינ באה ךיא .קנארק ןוא ןסעזראפ

 ״ןײג לאז ןעמ זא טנײװעג ןבאה רעדניק יד ןוא ןײלא ןזאל

 ןעמוק טעװ ףליה יד זא ,ןעעז טעװ ריא :טגאזעג ךיא באה

 •ןײרא אד זדנוא וצ

 .םעראפש ענעדישראפ ךרוד םיורא ןקוק ןוא רימ ןעײטש טא

 ןשטנעמ ײװצ דלאװ ןופ םיורא ןעײג םנטײװרעדנופ ןעעז רימ

 ןופ ןטראג םעד ךרוד־ןעײג ײז ןוא ןרידנומ עשיםור ןיא

 ןײמ .ףיוה םעד ףיוא ףיורא ןעמוק ײז .עטםאבעלאב רעזדנוא

 ןענעז ןםור יד״ :טגאז ןוא ןפיול וצ לענש טמוק רעטכאט

 ןבאה ײז .קינאה טימ ןזעװעג דבכמ ײז טאה ךאטם ״!אד

 םוצ .ןשטײד עטקעטשראפ ןײק אטשינ ןענעז םע יצ ,טכוזעג

 ךעבענ ןענעז רימ .לאטש ןיא ןעמוקעגנײרא ײז ןענעז ףוס

 ףיוא ךיז ןגערפ ײז .קידעבעל טשינ ןוא טיוט טשינ ןסעזעג

 ףיוא טרעפטנעעג ײז באה ךיא ״זםאד זיא םאװ״ :שיםור

 ןענעז רימ זא ,טגאזעג ןוא טקנעדעג באה ךיא סאװ ,שיםור

 ןבאה ןםור ײװצ יד .ןטלאהאבםיוא אד ךיז ןבאה םאװ ׳ןדײ

 ןבאה ןוא לרוג ןרעטיב רעזדנוא ףיוא טנײװעצ קראטש ךיז

 : טגאזעג

 ןשטײד יד .ןבאה ארומ טשינ רעמ ריא טפראד טציא —

 .לװײט םוצ ןעגנאגעג ןיוש ןענעז

 .רעדניק יד טגנאלרעד ןוא ןעמונעגסיורא סעפע ןבאה ײז

 :טגאזעג ןבאה ןוא טײרפרעד ךיז ןבאה רעדניק יד

 טאה ישעמאמ יד יװ ,ןײרא אד ןעמוקעג זיא ףליה יד —

 !טגאזעג



 ״גאםאה״ רעצלעק ױא רעקינלעימב / עפ&מ ומלה
 (ןױצל־ןושאר)

 רעקיגלעימכ רעטשרע רעד ראפ גאט א ,טכאנײנ ד׳יטנאמ

 ןדנובראפ שינאפעלעט ךיז ךיא גאה ,עיצקא־סגגולדיזםױא

 ןכלעװ ׳טיװ ןאפ עיצאטס־ןאב רעד ןופ קינלאשטאנ ןטימ

 ־ײלאק רעד טימ קעװא ךאנ ןאק ךיא יצ טגערפעג באה ךיא

 ןיא רעטאפ ןײמ וצ ןעמוקאבוצ ךיז טלאװעג באה ךיא .עק

 זיא רע .װעקאר ןיא ןענופעג ןיוש ךיז ןבאה עכלעװ רעטומ

 עקאט ךימ טאה רע ןוא טעדנײרפאב ןזעװעג זדנוא טימ

 זא ,ןבעגעגנסיוװצ דלאב רימ טאה רע .טשיוטנא טשינ

 קיטייצכײלג ,ןעמוק ןוא טײצ ןייק ןרילראפ טשינ לאז ךיא

 טימ טײל־.ס.ס עפורג א זא ,ןבעגעגרעביא רימ רע טאה

 זיא ,עדנאב־סגנוטכינראפ יד ,ןאמ 80 ךרעב ,רעניאארקוא

 ןוא װעיעשזדנעי ןופ עקײלאק רעד טימ ןראפעגסיורא

 ןײמ ׳ךיא .עיצקא יד ןריפוצכרוד קינלעימכ ןײק ןא ןעמוק

 קעװא דלאב ןענעז האל רעטםעװש ןײמ ןוא לאיחי רעדורב

 ןאמטוג םהרבא ןפארטעג רימ ןבאה טראד ,עיצאטס רעד וצ

 טכאנײב 12 ןעגנילקעג טאה רעגײז רעד .ןטלאהאבסיוא ךיז

 ףײפ ןקראטש א טימ עקײלאק יד ןעמוקעגנא זיא םע ןוא

 2 סיורא ןענעז קילבנגיוא ןיא דלאב .װעיעשזדנעי ןופ

 ךיא םאװ ,ןעמונעגוצ ץלא ,ןלאפאב ךימ ןבאה ײז .ןשטײד

 ןענעז ןוא פעלק עטסעפ ראפ א ןבעגעגוצ רימ ,טאהעג באה

 ןוא רעטסעװש ןײמ טכוזעגפיוא לײװרעד באה ךיא .קעװא

 ךיא באה טכוזעג .ןטלאהאב טאהעג ךיז ןבאה סאװ רעדורב

 רימ .לאנגיס םלא ״הוקתה״ ןופ עידאלעמ יד קידנפייפ ייז

 רעד טימ קעװא זיא םאװ ןאגאװ א ןיא ןײרא עלא ןענעז

 ירפ דלאב װעקאר ןײק קידנעמוקנא .װעקאר ןײק עקײלאק

 טםאפ רעקיגלעימכ רעד טימ ןדניבראפ ךײלג ךיז ךיא באה

 ־טםאפ רעד .ןעשעג זיא סע םאװ ןרעװ וצ ריוװעג ידכב

 דער״ ? טרעפטנעעג רימ טאה ,יקםװאקשזאר רעגערט

 טכאמראפ טאה׳ר ןוא ד ךעלרעפעג זיא סע לײװ ,רעמ טשינ

 .ןאפעלעט םעד

 רעד ראפ קידנבאה־ארומ ,ירפ ךאװטימ םנגראמוצ

 זײק קעװא קירוצ ןסאלשאב רימ ןבאה ,גנולדיזסיוא רעװעקאר

 םזלבנעזאר רתםא ךיוא יװ החפשמ עצנאג רעזנוא .קינלעימב

 יד טימ גרעברעבליז לװײפ־םײזז ,רעטכאט רעד טימ

 ןײק ןגעװרעטגוא ךרוד םופוצ טזאלעג ךיז ןבאה ,רעדניק

 ןיייײ יוג א טוװרפעג זדנוא טאה קידנעשזדנאלב .קינלעימכ

 .ןפאלטגא ןוא טביוראב זדגזא רע טאה ײברעד ,געװ םעד

 זיב ענעגאלשרעד ןוא עדימ טרעדנאװעג רימ ןבאה ױזא

 טאה טראד .עניונג ןופ קאטראט ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ

 ןסע טגנערבעג אלאבאס קיאילאפ רעטנאקאב רעזדנוא זדנוא

 ןענעז רימ .געװ םעד זדנוא קידנמױו ןפלאהעג ךאגרעד ןוא

 א ןעזרעד רימ ןבאה םיוב א רעטנוא .דלאװ םעד ךרוד

 יורפ ןעװעג זיא סאד .עטריבאראב ןוא עטעדראמרעד

 רימ ןענעז טכאנ רעד ןיא טעפש .קינלעימכ ןופ דלעפנײװ

 ןפארטעג ןיוש רימ ןבאה אד .קינלעימכ ןײק ןעמוקעגנא

 ןבאה סאװי ,ןדײ רעקינלעימכ עגעבילבעגרעביא עטצעל יד

 השמ ןבעג םאג־עקסנאמרופ רעד ןיא טרירטנעצנאק ךיז

 קעינאמ .זיוה סנירעקעב יד למיצ ןוא זיוה סקאנרעטםאפ

 ײצילאפ רעשידיי רעד ןופ טנאדנעמאק רעד ,קאנרעטסאפ

 טנאקעג ליױורעד ךיז ןבאה רימ ןוא טכאמעג לאגעל זדנוא טאה

 טאה עפאמ לסאי רעטאפ ןײמ .אטעג ןטצעל םעד ןיא ןגעװאב

 זבעג ודנוא לאז רע קאנרעטסאפ קעינאמ וצ ןדנאװעג ךיז

 ןענעז םאװ ,םישודק 105 יד ןײז וצ רבוק ידכב םילכ

 רעטשרע רעד ײב רעירפ גאט ראפ א טאטש ןייא ןלאפעג

 ןוא ןעמוקאב םילכ יד טאה רעטאפ ןײמ .גנולדיזסיוא

 ערעדנא ךאנ ןוא ןאמפיוק לאכימ ,לעגרוג הנױ טימ ןעמאזוצ

 יד ןזעװעג־רבוק ןוא תורבקה תיב ןפיוא ןעגנאגעג ןדײ

 טעברא יד .רעדנוזאב רענעמ ןוא רעדנוזאב ןעיורפ ,םישודק

 ״שידק״ ןקידנעשטפעש א טימ .געט עכעלטע טרעיודעג טאה

 .ןראװעג טקידנעראפ טעברא יד זיא ןגיוא יד ןיא ןרערט ןוא

 .לארשי־רבק וצ ןראװעג טכארבעג ןענעז עלא

 ןיא קיטשרענאד ןםיװעג א ןיא ,רעטעפש ןכאװ עכעלטע

 רעזדנוא טימ ןסעזעג ןענעז רימ ןעװ ,1942 רעבמעװאנ שדוח

 יד למיצ ןופ זיוה ןיא רעמיצ א ןיא שיט םײב רעטאפ

 הגױ ןיױועג ךעלרעמאי א טימ גנילצולפ ןא טמוק ,ןירעקעב

 רעד ןיא טניה טימ עירעמראדנאשז יד״ טגאז ןוא לעגרוג

 ־עגמורא טאה ,ײצילאפ רעשיליופ רעד ןופ גנוטײלגאב

 ״ןאטעג םענײלק ןטצעל םעד טלעטש

 ןוא םיורא לענש ןענעז לאיחי רעדורב ןיימ טימ ךיא

 ןיוש ןבאה רימ .זיוה סקאנרעטםאפ השמ ןיא ןפאלעגנײרא

 א ןביוהעגנא ךיז טאה םע ליױו ,קירוצ טנאקעג טשינ רעמ

 רעלעק א ןיא ןטלאהאב ךיז ןבאה רימ .ײרעסיש עםיורג

 ןאד ןענעז רימ יװ יוזא ,טכאנײב טעפש זיב טראװעג ןוא

 טסעפ ,טפאכעג ײצילאפ עשידײ יד זדנוא טאה ,סיורא

 ־םאפ השמ ןיא ןיזאגאמ א ןיא טראפשראפ ןוא ןטלאהעג

 עכעלטע ןעװעג ךיוא ןענעז טראד .קירבאפ םקאנרעט

 א 5 ,םגאטראפ .עטכאלפ ריאמ ייז ןשױוצ ןדיי עטפאכעג

 מא ןאמלים לבײל טפאלקעגנא זדנוא ײב ןבאה ,ירפ רעגײז

 טעװעטאר* ? זדניא וצ ןגירשעג ןוא שטיװאקשאמ לקעי

 ליױו ,סיורא ךיז טםײר ןוא ףיוא טכערב םילכ טמענ ,ךיז

 ״!ןםישרעד ךײא ןוא ןעמוקנא ײז ןעגאק טנעמאמ ןדעי

 .םיורא טראד ןופ ןוא ךאד םעד טקאהעגפיוא ןבאה רימ
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 ןיא ריז ײב ןטלאהאב דלאב זדנוא טאה שטיװאקשאמ לקעי

 םעד ןיא •עגאלדאפ רעד רעטנוא רעקנוב א ןיא בוטש

 םטחוש ןנחױ םהרבא ןפארטעג רימ ןבאה רעלעק־רעקנוב

 לקעי דיוא טאה םנגראמוצ .רעדניק ןוא יורפ ןײז טימ ןוז

 רעזדנוא ךיוא ןוא האל רעטסעװש רעזדנוא טגנערבעג

 ץישטשיש ןופ קיציאװ ןאמרופ רעד טאה הוח רעטסעװש

 ןיא זדנוא ײב טנדראעגנײא ײז טאה ןעמ ןוא טגנערבעג

 •רעלעק

 שטיװאקשאמ לקעי ײב ןזעװעג רימ ןענעז געט עכעלטע

 ןעמוקעגנא רע זיא גאטימכאנ קיטנוז א ןיא ױב ״עלעק ןיא

 עגנױ עלא זא ןבעגעגנםיוװצ זדנוא ןוא ןיז ענײז טימ

 טעברא וצ ןדלעמ ךיז ןענאק ןטלאהאב ןענעז םאװ ןשטנעמ

 דײרפ סיורג טימ עלא ןענעז רימ .גאסאה רעצלעק ןיא

 א טימ ןשטײד טראװעג ןױש ןבאה טראד .קראמ ןיא סיורא

 ןיא ץלעק ןײק ןעמונעג עלא זדנוא ןוא אטיוא־טםאל

 .עיצינומא טעבראעגםיוא טאה סאװ ,גאסאה רעגאל־םטעברא

 רימ ןבאה ײז ךרוד .ןקאילאפ טעבראעג ךיוא ןבאה טראד

 טאה םאד ןוא רעגאל םעד רעםיוא ןדניבראפ טנאקעג ךיז

 ןופ ןדײ ןזעװעג ןענעז רעגאל םעד ןיא .ןפלאהעג ליפ זדניא

 ־טעטש ערעדנא ןוא װעשאטם ,ץינפאטם ,קינלעימכ ,ץלעק

 •טנגעג רעצלעק ןיא ךעל

 ־ראמעג טשינ טראד ןשטײד יד ןבאה ןטײצ עטשרע יד

 ־לעימכ עכעלטע ךאנ טימ ךיא .םימעט ערעייז בילוצ טעד

 יד ןשיװצ ,רעגערט םלא טעבראעג ןבאה םירבה רעקינ

 בקעי ,רעלימ רזעילא ,ןאמדירפ קילאומש נןזעװעג ןענעז

 ןדעי זיא עפורג יד .ערעדנא ןוא ,ןיטראמ עשוהי ,שילאק

 ,װעשאטם ,ץינפאטס ,טאטשײג ,קינלעימכ ןײק ןדאפעג גאט

 ןענעז סאװ ,סאטיוא ףיוא לפאטראק ןענעדאל ,װעלדיש

 ןבאה רימ .רעגאל ןופ קירבאפ־לפאטראק רעד ןיא ןעגנאגעג

 עטשרע יד .רעגאל ןראפ ןכאז ענעדישראפ טגנערבעג ךיוא

 ראפ ״ךוק״ א טנדראעגנײא רעקינלעימכ טראד ןבאה ןטײצ

 ןוא רערעװש םאװ ןראװעג זיא רעטעפש רעבא עקירעגנוה

 .ןצעזראפ םאד טנאקעג טשינ טאה׳מ

 ןופ עפורג א טקישעגקעװא ןעמ טאה 1942 רעבמעצעד ןיא

 .ןזעװעג ךיוא ךיא ןיב ײז ןשיװצ ,קינלעימכ ןײק ןשטנעמ 10

 זיוה ןיא קאנרעטסאפ השמ ײב טנדראעגנײא ײז טאה ןעמ

 ןיא .גאםאה ןראפ לפאטראק טנדאלעג ײז ןבאה גאט ןדעי ןוא

 ענעבילבעג ןדײ עכעלטע ןפארטעג ךאנ רימ ןבאה קינלעימכ

 ןבאה זנוא ןופ טײװ טשינ .גנולדיזםיוא רעטײװצ רעד ןופ

 ןענעז םאװ ךעלדײמ רעקינלעימכ רעמיצ א ןיא ןענופעג ךיז

 :רענלעז יד ײב ןטעברא ענעדישראפ ײב טקיטפעשאב ןעװעג

 ,לוקסײװ םוחנ ,ןאמלים עינאמ ,ןאמליס עדניה ,ןײטשדלאג רתםא

 ־ראדנאשז יד .ךאנ ןוא קילטנעמ רעטםעװש ,ןאמפיוק המלש

 ןענעז קנארק זיא ײז ןופ עגײא זא טםיװרעד ךיז טאה עירעמ

 עטשרמולכמ םלא טלעטשעגראפ ךיז ׳ןעמוקעגנא דלאב ײז

 ךיוא זיא ײז ןשיװצ ,ףליה עשיגיצידעמ ןבעג וצ םיריוטקאד

 ײז .יקסװאלרא שטײד־םקלאפ רעד ,רעכערבראפ רעד ןזעװעג

 א טנפעעג דלאב ןוא ןגערפ סאװ טוװרפעג שיטאפש ןבאה

 טוװרפעג טאה ןאמלים עינאמ .טעדראמרעד עלא ןוא ײרעםיש

 ןהאשרעד ריט רעד ןיא יז זיא ,ןפיולטנא ןוא ריט יד ןענעפע

 ־ראפ עטםכעלקערש יד ןופ םנײא ןזעװעג זיא םאד .ןראװעג

 עצנאג יד .ןגיוא ענעגײא טימ ןעזעג באה ךיא סאװ ,םננערב

 ףיוא ךעלנײפ טאה לאפ רעד .ןראװעג טרעטישרעד זיא עפורג

 קירוצ רימ ןענעז ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ .טקריװעג עלא

 .טעבראעג רעטײװ ןזא גאםאה רעצלעיק ןיא

 ־ישרעפ ײב טײלכאפ םלא טעבראעג אד ןבאה רעקינלעימכ

 לקעי .ןענישאמ־עיצינומא ײב ךיוא ןוא ןטעברא־ךאפ ענעד

 א ןזעװעג זיא רע .ײרעלאטס ײב טעבראעג טאה שטיװאקשאמ

 טימ ןעמוקעגמוא רע זיא לאפוצ א ךרוד .רעטעברא רעקיטכיװ

 םיא טשינ ללכב טאה׳מ םגה ,עיצקעלעם א תעב .רעטכאט ןײז

 טימ ײרעלאטם א ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז רע טאה ,טנײמעג

 .ןםאשרעד ײז ןוא ןײרא טראד זיא שטײד א .לזײר רעטכאט ןײז

 ־ראפ טרעזײבעג רעהכאנ ךיז טאה טכאמ־םיחצור ערעכעה יד

 וײק ץלעק ןופ געװ ןפיוא ךיא באה 1945 רעבמעטפעם ןיא

 ־ראװעג ןיב׳כ ׳ןכלעװ ײב דײ א קילעפוצ ןפארטעג שזדאל

 א ךיז טניפעג יוג א ײב עװאשטשאלװ ןיא זא ,ןראװעג

 ־םישובלמ ןופ לקינײא סאד ,עלעדײמ שידײ רעקינלעימכ

 ענעבילבעגנבעל יד טימ ןעמאזוצ .ל״ז עצאר לשרעה ׳ר ,רעלדנעה

 יד טכאמעג רימ ןבאה ,טאטשײנ ןיא לדײמ םעד ןופ םיבורק

 עלעדײמ םאד ןעמוקאבוצכיורא ידכ ׳ןעגנוגנערטשנא עטסערג

 טשינ ןפוא־םושב טאה סאװ ,ט׳סירק םעד ןופ טנעה יד ןופ

 רעד ףיוא טשרע .ןבעגוצפא דניק סאד קיליװנרעג ןעװעג־םיכשמ

 ןבאה סאװ ,ןדײ ערעדנא ןוא םיובנירג רתלא ןופ ץנעװרעט־ניא

 דניק סאד ןעננולעג זדנוא זיא ״עב־וא״ ןיא טנידעג טלאמעד

 ־טנײה ךיז טניפעג לקינײא סעצאר לשרעה ׳ר .ןעמוקאבוצסיורא

 .עקירעמא ןיא גאט־וצ

 עלעדײמ ןטעװעטארעג ןטימ עפאמ ןמלק
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 ־לעימכ עלא .טעדראמרעד רעלשיט ןטוג םעד טאה ןעמ סאװ

 .םיא ךאנ טרעיורטעג ןוא טנײװאב ןעלקעי ןבאה רעקינ

 ־נײפ ילתפג הלאגנײפ ןועמש טימ ןעשעג זיא לאפ א ךאנ

 טנװא ןםיװעג א ןיא טאה ,עשעצ ׳ענײז רעטומ יד .ןוז סדלאג

 זא קידנםיװ ,עבטמ־דלאג א דײלק ןיא ןעײננײא טוװרפעג

 טאה סאד .טקישעגקעװא גאסאה ןופ יז טרעװ םנגראמוצ

 ץלא ,ריא יצ ןײרא ךײלג זיא רע /׳ץושקרעװ״ א טקרעמאב

 ־וצ יז ןוא פעלק עטסעפ ןבעגעגוצ ,ןעמונעגקעװא ריא ײב

 סאד ךיז טאה ןועמש ןוז רעד זא .טקישעגקעװא סנגראמ

 ןפאלעגוצ ןוא טגערעגפיוא קראטש ןראװעג רע זיא ,טסוװרעד

 רע .ןקיטש ןעמונעג םיא טנעה יד טימ ןוא ״ץוש־קרעװ״ םוצ

 ןבאה ןצושקרעװ ערעדנא זיב טלגנארעג םיא טימ ךיז טאה

 םיא באה ןײלא ךיא .ןסאשרעד ןקעמיש ןוא טקרעמאב םאד

 .ןײז וצ רבוק םיא ידכב ןגארטעגקעװא

 טוװרפעג רעקינלעימכ עסיװעג ןבאה גאםאה רעצלעק ןופ

 ,קיאלב עלאפ .ןעגנולעג זיא קידנעטש טשינ ןוא ןפיולטנא

 טוױרפעג ןבאה יקצערוקם ריאמ ,לקינײא סגרעבנײװ לקעי

 טפאכעג ײז ןענעז ןטארד־רעגאל יד קידנעײגרעבירא .ןפױלטנא

 .ןראװעג טעדראמרעד ןוא

 ,ץלעק וצ טנארפ ןשיטעיװאם םעד ןופ ךיז ןרעטנענרעד ןטימ

 טריפעגרעביא ןוא גאסאה םעד טרידיװקיל ןשטײד יד ןבאה

 רעקינלעימכ ליפ .װאכעטםנעשט ןײק ןענישאמ־עיצינומא יד

 רעגאל םעד ןריפרעביא ןתעב טײהנגעלעג יד טצונעגסיוא ןבאה

 ,ןבעל םײב ןבילבעג טשינ רעבא זיא בור רעד .ןפאלטנא ןוא

 םינפוא ענעדישראפ ףיוא עלא טעמכ ןבאה ןקאילאפ יד לײװ

 .ןשטײד יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעגיא רעדא טעדראמרעד

 טײצ גונעג רעקינלעימכ ליפ ךאנ ןבאה ץלעיק ןיא רעסיוא

 ײב ,שזאבדעשפ ןיא ןעגנוגנידאב ערעװש רעײז ײב טעבראעג

 עלא רימ ןענעז רעהכאנ .ןקנאט ןגעק סנבארג־רעצנאפ ןעיוב

 ־נעשט״ רעגאל ןיא ,װאכאטסנעשט ןײק ןראװעג טריפעגרעבירא

 .1945 ראונאי זיב ןזעװעג רימ ןענעז טראד /׳עקנאיװאכאטס

 ־קעװא זנוא ןעמ טאה טרעטנענרעד ךיז ןבאה ןםור יד ןעװ

 ־מוא ןענעז סע וװ ,דנאלשטײד ןיא ,דלאװנכוב ןײק טריפעג

 .קיערק ענעדישראפ ןוא רעגנוה ןופ רעקינלעימכ ליפ ןעמוקעג

 ־ליז לשיפ ,רעלדנעהנײלק ןמלק ,יקסײגוב רזעילא ־ ײז ןשיװצ

 דלאװנכוב ןיפ •ערעדנא ליפ ןוא ,רעלימ רזעילא ,גרעברעב

 זיב עיקאװאלסאכעשט ץנאג רעביא טריפעג זנוא ןעמ טאה

 ־עמא יד ךרוד ןראװעג טײרפאב ןעגעז רימ וװ ,טאטשנזערעט

 .רענאקיר



 רעגצל רעקםישזראקם ןיא רעקינלעימכ / וײשנאז־עפימ עיײרפ
 (ביבא־לת)

 געט עכעלטע ,תוכום דעומה־לוח ,1942 רעבאטקא ביוהנא

 ןײק ןעמוקעגפארא ןענעז גנולדיזסיוא רעטשרע רעד ראפ

 ןקירבאפ־עיצינומא עשטײד יד ןופ סרעטםײמ ײרד קינלעימכ

 גאט א ןיוש .עזוארק ןוא רענשעמ ,רעואלג :קסישזראקס ןיא

 ןעיורפ עלא זא.גנונעדראראפ א סיורא זיא ןעמוקנא רעײז ראפ

 א וצ ןלעטשוצ ךיז ןזומ ראי 50 זיב רענעמ ןוא ראי 30 זיב

 .ןשטנעמ עקידנםאפ יד ןבױלקסײא טעװ עכלעװ עיםימאק

 ןסיורג ןיא טײרגעגוצ ןעװעג ןיוש זיא ןעמוקנא רעײז וצ

 תומישר טימ ןשיט עירעמראדנאשז ןוא .ס.ם יד ךרוד קראמ

 טאה ןעמ םאװ עטלמאזראפ יד ןבײרשראפ וצ עטמאאב ןוא

 טםוװעג טשינ טאה רענײק .ןאמ 3 וצ ןעײר ןיא טלעטשעגםיוא

 םרעטסײמ יד .טכאמעג טרעװ סאד קעװצ א ראפ סאװ וצ

 ־סטעברא ןוא עטנוזעג יד ןבילקעגםיוא טרא ןפיוא ןבאה

 ־עפס ןיא טלעטשעגסיוא ײז ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ עקיאעפ

 ־םטעברא טשינ ןוא עכאװש ׳ענעבילבעג יד ןוא ןעײר עלעיצ

 .טקישעגמײהא קירוצ עקיאעפ

 ןײשנאז־עפאמ עדײרפ

 ־ארדנעמ עשטיא לארשי ,ךילרע

 רתסא ,ןײטשלקניפ הרש ,יקםװ

 .ערעדנא ןוא קינלאס על׳הרש ,עקצבארקם לגײפ ,שטיװאראה

 ןעגנוביא וצ עיצינומא טעבראעגםיוא טאה ״עב״ קרעװ

 טימ ןליוק עטיוט ןזעװעג ןענעז םאד .רעטילימ ןשטײד ןראפ

 ןיא .ןענעדאש טנאקעג טשינ ןבאה םאװ ,ןציפש ענרעצלאה

 רעד רעטנוא לימ יד ןענופעג ךיוא ךיז טאה קרעװ םעד

 םוצ טלעטשעגוצ טאה סאװ יקסװאקסאל ןופ טפאשרעריפנא

 ןסע םוצ ,ןעגנוטעבראסיוא־לפאטראק ענעדישראפ רעגאל

 זיא יקסװאקסאל ײב לימ רעד ןיא .ןשטנעמ־רעגאל יד ראפ

 ־סאל לײװ ,טעברא ערעסעב א ןזעװעג קיסעמשינטלעהראפ

 ־עברא ענײז וצ ךעלשטנעמ ןגיוצאב ךיז טאה ןײלא יקםװאק

 ,יאמטוג לארשי :רעקינלעימכ יד טעבראעג ןבאה אד .רעט

 קינריװ עישאב ,לקניפראג ןתנ ,לקניפראג לדנײש ׳עפאמ לחר

 ־אראמ קעינאמ :ןטעברא ערערעװש ערעדנא ײב .ערעדנא ןוא

 .ערעדנא ןוא עקצינרעשז עקלארשי ,קנאלב ריאמ ׳שטיװ

 ,ןעיורפ ץא רענעמ 500 ךרעב ,קראמ ןפיוא ענעבילבעג יד

 עשירעטילימ עשטײד ףיוא ןראװעג טנדאלעגפיוא דלאב ןענעז

 יד .קסישזראקס ןײק ןראװעג טריפעגפא ןוא םאטיוא־טםאל

 רימ ןענעז טכאנראפ .העש עכעלטע טרעיודעג טאה עזײר

 ,קסישזראקס ןופ רעגאל־סטעברא ןםיורג ןיא ןעמוקעגנא

 .״א״ קרעװ

 ןיא טריפעגנײרא ןוא טלײצעג ,טרידיװער זדנוא טאה ןעמ

 ־נידאב עכעלשטנעממוא ײב .עלאה רעסיורג רעיוהעגמוא ןא

 סנגראמוצ זיב ןבילבעג רימ ןענעז ןעקנירט ןוא ןםע ןא ןעגנוג

 זדנוא טאה ןעמ זיב ןענאטשעג רימ ןענעז גנאל ןהעש .ירפ

 2סס ךרעב .ןעיורפ ןופ רענעמ טלײטעגפא ןוא טלײצעג רעדיװ

 ףיוא 140 ךרעב /׳עצ״ קרעװ ףיוא טריפעגקעװא ןעמ טאה

 .״א״ קרעװ ןפיוא ןבילבעג זיא טשער יד ןוא ״עב״ קרעװ

 םיא ןיא .עלא ןופ רעטסערג רעד ןעװעג זיא ״א״ קרעװ רעד

 ץנאג ןופ ןעגנילטפעה טנזיוט ןעצ ךרעב טעבראעג ןבאה

 10 רעביא ןעניפעג ךיז ןבאה אד .רעקינלעימכ ךיוא יװ ןליופ

 ־ראפ ןוא םעבמאב־ןטאנארג טעבראעגםיוא טאה ״עצ״ קרעװ

 ־עדנא ןוא .ט.נ.ט ,טימאניד יװ ,ןלאירעטאמ־סײרפיוא ענעדיש

 רעד ןזעװעג זיא םאד .ןקעװצ־רעטילימ ראפ ןכאז עשימעכ ער

 יד .טעברא־טיוט עטסגרע יד ןוא רעגאל רעטםכעלקערש

 ־רעק יד ןיא ןסערפעגנײא ךעלמענ ךיז ןבאה ןפאטש־םײרפיוא

 ןבאה גאט ןדעי .טעטיוטעגפא ,לעג ןראװעג ןענעז סאװ ,סרעפ

 עקנארק יד ןוא סעיצקעלעם טכאמעג רעבירעד ןשטײד יד

 רערעײט ןײמ ןעמוקעגמוא עקאט זיא טראד .ןסיש םוצ טריפעג

 ןוא קנאלב הנח ,שטיװאבוקעי האל ןוא להר ׳רנבא רעדורב

 .רעקינלעימכ ערעדנא ליפ

 ןוא יקסנימאק לארשי ןזעװעג ךיוא ןענעז ״עצ״ קרעװ ףיוא

 עכעלקערש יד טבעלעגרעביא ןבאה סאװ קיננעשטולפ קעינאמ

 ךאלװ בקעי ,קינזאלעשז ןמלק ןפאלטנא.ןענעז טראד ןופ .ןײפ

 ןפאלטנא ןיא ״א״ קרעװ ןופ .ערעדנא ןוא רעדורב ןײז טימ

 א .לקינײא ןא םעקלעיקוק רתלא — יקצעיװאקראמ רתםא

 ־סיורא ךיז ןעגנולעג ריא זיא ןעזסיוא ןכעלטסירק ריא קנאד
 .טעבראעג טראד ןבאה סאוו סעסקיש טימ ןעמאזוצ ןרעיילשוצ עיצינומא ןטעבראוצםיוא ןענישאמ עטסעיינ יד טימ ןקירבאפ

 ־נוזאב ערעײז טאהעג רעקינלעימכ ןבאה קרעװ ןדעי ןיא עטקידנעעג יד זיב סעזליג יד ןופ ,רעטילימ ןשטײד ןראפ

 .רעדנוזאב רענעמ ןוא רעדנוזאב ןעיורפ .ןקאראב ערעד =אה דיא ׳טנארפ ןפיוא טקישעגקעװא ןוא טקאפראפ ןליוק

 טריסאפ טאה ,ןפלאהעג ןטײװצ םעד רענײא ןבאה רעקינלעימכ ײעביא חאװעג דיא זיב רעהכאנ ןוא ׳ב קרעװ ןיא טעבראעג

 יד ןיא ךיז טימאב ןוא טרעיורטעג עלא ןבאה קילגמוא ןא טדײשעצ ךיז ךיא באה טײצנשיװצ ןיא /א קרעװ ןיא טריפעג

 .ןרעדניל טיונ יד ןעגנוגנידאב ערעװש מיא בא׳ד דיא •רנבא רעדורב חעײט װא ןקיצנײא ןײמ טימ

 ןבױהעגנא גאט ןדעי ךיז טאה טעברא־ןפאלקש ערעװש יד ־״עצ״ זייעײ זיא זעמוקעגמוא זיא רע .ןעזעג טשיג רעמ ןיוש

 .סגאטראפ ריפ רעגײזא ןעגנילטפעה עלא ןופ לעפא ןא. טימ עבאד ׳יקםראצנאג לקעי !טעבראעג ןבאה ׳א קרעװ ןיא

 ךיז ןבאה ןצוש־קרעװ עשיניאארקוא יד טימ טײל־.ס.ס יד לארשי ׳זאמפיוק עשטלאב ,יקסװעשאטס לשרעה ,ןאמשעל
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 ןגאלשעג ײר רעד ןיא ךיז ןריר ןדעי ראפ .ןגיוצאב שילאיטסעב

 ליפ טרעיודעג ןבאה ןלעפא יד .טולב זיב םנקעטש־ימוג טימ

 טזומעג ןעמ טאה ׳טםערפ עטסערג יד ןיא רעטניװ ךיוא ,ןהעש

 רעגנוה ײב ,ןעקנירט ןוא ןםע ןא םעװראב ןוא טעקאנ ןײטש

 יד ןענעז טראװ רעדא גנוגעװאב רעדעי ראפ ׳תושלח זיב

 •תונמחר ןא טקיגײפעג ןוא ןלאפאב תױח עדליװ

 זדנוא םיחצור עשיניאארקוא יד ןבאה ירפ םקעז רעגײז א

 ײב .ץאלפ־סטעברא ןײז ףיוא ןדעי ,טעברא רעד וצ טריפעג

 ראפ .ןילפיצסיד־רעלטיה יד טשרעהעג טאה טעברא רעד

 ןגאלשעצ ןעמ טאה טײקכעלטקניפ־טשינ רעטסעדנימ רעדעי

 סלא ןראװעג טרעלקרעד ןעמ זיא ןרעלעפ ראפ .טולב זיב

 ־סגנוקינײפ רעלעיצעפם א ןיא טריפעגנײרא ןוא קינשזאטאבאס

 ןבילבעג ליפ טפא ןענעז פעלק עשירעדרעמ יד ןופ .רעמאק

 .טיוט

 רעבלאה א ףיוא סײררעביא ןא ןזעװעג זיא םנײא רעגײז א

 א .פוז־רעסאװ א ןעמוקאב טאה רענײא רעדעי .גאטימ העש

 מימ .טרעדנוה ןשיװצ םענײא ײב ןענופעג ךיז טאה לפאטראק

 ־נעלק יד ראפ ןוא ,גאט א העש 12 טעבראעג ןעמ טאה םעד

 ־ײרעפאלקש רעד ךאנ טנװא ןיא .העש 16 — ףארטש עטם

 אקעד 10 טימ פוז א ןעמוקאב רעדיװ ןעמ טאה עינאװאראה

 .ןסעוצפױא ןעניגראפ טשינ ךיז טאה ןעמ עכלעװ ,טיורב

 א ןיא סעיצידעפסקע־ףארטש ןעמוקעגראפ ןענעז טפא

 טעבראעג ךיוא ןבאה זדנוא טימ .לאז־סגנוקינײפ ןלעיצעפם

 ןענעז עכלעװ רעטעברא. ראנ ,עטרינדעטניא טשינ ׳ןקאילאפ

 טעבראעג ,ןעמײה עמעראװ ערעײז ןופ ןעמוקעג גאט ןדעי

 ןעיורפ ןוא רענעמ — ןקאילאפ יד .טלאהעג ראפ העש טכא

 עשטײד יד ןגארטעגוצ טײהנעגעלעג רעדעי ײב ןבאה —

 דלאב ןעמ טאה לאפ אזא ןיא .ןדײ ףיוא תוריםמ סרעטסײמ

 ןיא ןלאבינאק יד ןופ רעמיצ ןיא טריפעגפיורא ןברק םעד

 ד״יה ,טנעמאיד עקצרעה ןופ ךעלעדנוז 3 יד

 ןגאלשעג ןבאה ײז .יקםװאלװאפ ןוא גנירעה רעטסײמ־רעדרעמ

 ןפוא אזא ףיוא .טיוט זיב טנעה ענעגײא יד טימ תונמחר ןא

 ךערײב ןקםע ןױצ־ילעופ רעקינלײמכ רעד ןעמוקעגמוא זיא

 רעמיצ ןיא ןעמונעג ןעמ טאה ךימ .ערעדגא ןוא יקצילראג

 .עקרעלארטנאק רעשיליופ א ןופ ״םאפש״ א בילוצ ןגאלש םוצ

 ןוא שטיװעלדנעמ אלאל ,ךיא ׳טעברא ןא טקידנעראפ ןבאה רימ

 טעברא יד״ טגאזעג ריא ןבאה רימ ןוא ,ןײטשרעבליז עפיצ

 רעד טא ראפ .״עמראנ רעד רעביא ןוא טקידנעראפ טוג זיא

 ןזיװעג ,טרסמראפ זדנוא עסקיש עשיליופ יד טאה ״הפצוח״

 זדנוא ןעמ טאה דלאב ןוא ,גנונעדרא ןיא טשינ זיא םע זא

 ־קערש ןעמוקאב ןבאה רימ .בוטש־עיציזיװקניא ןיא ןעמונעג

 ןזיװעגםיורא טשינ ןוא סיורא ןענעז רימ ןעװ .ןגאלשעג ךעל

 ,עםקיש רעד טנרעצרעד רעמ ךאנ םאד טאה ,קיטײװ רעזדנוא

 .ןרידיװקיל זדנוא טעװ ןעמ זא ׳טארדעג טאה יז ןוא

 ־עג טשינ רענײק טאה ןאמ־.ס.ס א ןופ ןעמוקנײרא םײב

 רעטסעדנימ רעד .ןישאמ רעד ןופ פאק םעד ןדנעװפא טראט

 טימ ןטערט ןוא ןעפאק ןוא שטעפ וצ ןעװעג םרוג טאה קילב

 .סיפ יד

 ןושלב ןפורעג םיא ןבאה רימ — רעמיצ־עיציזיװקניא רעד

 עלעיצעפס טגאמראפ טאה — ״לאז־ץנאט רעד״ רוהנ־יגס

 טאה ןברק רעד עכלעװ ףיוא קנעב :ןקינײפ םוצ םירישכמ

 ,םעקישטנאק־רעדעל ,סנקעטש־ימוג ,ןגײלקעװא טפראדעג ךיז

 .סענישזנערפס ןוא םנקעטש ענרעזײא

 בילוצ דלאװ א ןיא ןענופעג ךיז טאה סאװ ,״עב״ קרעװ סאד

 ןדאטעמ עקיטראנגײא ענײז טאהעג טאה ׳ןקעװצ־שזאלפאמאק

 ןראװעג רעכאװש ןענעז םאװ יד .ןקינײפ ןוא ןטכינראפ ןופ

 ןעמוקאב ןבאה רעדא ןראװעג קגארק ןענעז ׳טעברא רעד ןופ

 דלאװ ןיא ןראװעג טריפעגנײרא ןענעז ׳ןעזםיוא ןםאלב א

 ליפ ןעמוקעגמוא ןענעז יוזא. .ןראװעג ןסאשרעד טראד ןוא

 :יקםװאשראװ לאיחי ןופ דעטכאט א :ךעלדײמ רעקינלעימכ

 גײװצלפא ימענ עגנױ יד ןגײװצלפא לשעה ןופ רעטכעט 2

 ןעגעז רעדרעמ יד ןעװ פוז־רעגאל יד ןסעגעג טקנופ טאה

 שטאכ ךימ טזאל״ ןטעבעג ײז ךיז טאה יז .ןעמענ יז ןעמוקעג

 ןבאה דלאב ןוא ןעמונעגסיורא יז טאה ןעמ .״ןםעפיוא פוז יד

 םעד ןיא רעקינלעימכ עלא .ןםאש טרעהעג םנטײװרעדנופ ךיז

 .טנײװעג ךעלרעמאי טלאמעד ןבאה קרעװ

 — ןײטשלערעפ עלײב ןופ טיוט רעד ןזעװעג זיא ךעלקערש

 ליפ טימ ׳ץיש ןוא גנױ ןזעװעג זיא יז .רעטכאט םרעדעב דוד

 ןא ײב — ראי 16 ןזעװעג טלא זיא יז .ןבעל םוצ טםול

 ןקראטש א טנאדנעמאק א ןופ ןעמוקאב יז טאה ירפ ץנאג לעפא

 ןוא קאב ןיא עקלאפ רענרעזײא ןא טימ פאלק ןשירעדרעמ

 סאד יז טאה ןכאװ ײװצ עפאנק .עקנעשטש יד ןכארבעצ ריא

 ןעגנאגעג ׳טנאקעג טשינ יז טאה ןםע .ןטלאהאבסיוא טוװרפעג

 טלאװעג טאה יז .תוחוכ עטצעל יד טימ יז זיא טעברא רעד וצ

 ןעמוקעג רעדרעמ יד ןענעז גאט ןסיװעג א ןיא — זיב .ןבעל

 :טיוט ןראפ ןעײרשוצסיוא ןזיװאב ךאנ טאה יז .ריא ךאנ

 טמענ ןבעל ןבײלב טעװ ריא ביוא ׳רעקינלעימכ רעדירב״

 ״!רעדרעמ יד ןיא המקנ
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 ןיא טריםאפ טאה םאװ דאזיפע ןא ןלײצרעד אד ליװ ךיא

 .רעגאל ןצנאג םעד םיפ יד ףיוא טלעטשעג טאה ןוא קםישזראקם

 אלאל ןעניפעג ךיז טאה ׳א קרעװ קאראב רעקינלעימכ ןיא

 טעבראעג טאה יז .םנמלז־ריאמ ןופ הבורק א ,שטיװעלדנעמ

 — ״ירעטנאפניא ײנ״ קירבאפ רעד ןיא עזוארק רעטסײמ םײב

 ־סיוא םײב טעברא עטצעל יד ןועװעג זיא טראד .אינװאיאבאנ

 רעװעג סאד טקאפעג ןעמ טאה טדאד ןופ .עיצינומא יד ןקידנע

 ־ײטפא יד טא .טנארפ ןשיסור םעד ףיוא טקישעגקעװא ןוא

 טראד טאה ןעמ .טכאװאב ןטםנײמ םוצ ןזעװעג זיא גנול

 ־ראעג ריא טימ באה ךיא .רעטעברא ןדעי טרידיװער גנערטש

 א טימ .ןידנײרפ עטםעב ןײמ ןזעװעג זיא יז .ןעמאזוצ טעב

 רימ ןופ טלאהאב יז זא ,ןקרעמאב ןביוהעגנא ךיא באה לאמ

 זיא ךעלקריװ ןוא .תודוס טימ םורא ךיז טגארט יז זא ,םעפע

 א טימ ןדנובראפ ךיז יז טאה טײצ רענעי וצ :ןעװעג םעפע

 רעקיאעפ א רעײז ,קעדע ןעמאנ ןטימ רוחב ןשידײ ןםיװעג

 ־ראפ ײב טעבראעג טאה ןוא ןכארפש טנאקעג טאה םאװ רוחב

 ןיא ןענאטשעג זיא קעדע רעד .רעגאל ןיא ןטעברא ענעדיש

 ,גנוגעװאב־טנורגרעטנוא ןוא רענאזיטראפ טימ טקאטנאק

 פעד ץוהמ טפא ןטעברא וצ ןעמוקעגםיוא ךעלמענ זיא ןקעדע

 טקאטנאק א טפינקעגנא רע טאה טײהנגעלעג רעד ײב .רעגאל

 וצ טײצ ןופ טאה שטיװעלעדנעמ אלאל .דרערעטנוא רעד טימ

 רעד ןופ ןעמונעגםיורא ןפוא ןעמײהעג גנערטש א ףיוא טײצ

 ןרעװלאװער וצ ןליוק רקיעב ׳עיצינומא עקיטראפ קירבאפ

 רענעי .ןקעדע ןבעגעגרעביא ןוא טעבראעג טאה יז עכלעװ ײב

 ־יודעג טאה יוזא .רעגאל םעד ץוחמ טלגומשעגסיורא םע טאה

 רעד טיול ,רע טאה גאט ןסיװעג א ןיא זיב טײצ א טרע

 ןופ ןפיולטנא טפראדעג ,טנורגרעטנוא רעד ןופ גנוזײװנא

 .ןאלאל טימ ןעמאזוצ רעגאל

 ןעגנוטײרגוצ עלא. טכאמעג רע טאה טכאנ רעטצעל רעד ןיא

 טשינ ןאלאל רע טאה טונימ רעטצעל רעד ןיא .ןפיולטנא םוצ

 טאהעג ןיוש זיא רע ןעוד .קעװא ןײלא ןוא ןעמענטימ טנאקעג

 טאה ,רעגאל ןרעםיוא ןענופעג ןיוש ךיז ןוא ןכאװ עלא ךרודא

 רעניאארקוא עטפיוקעגרעטנוא יד ןופ רענײא רעבא םיא

 טאה ןעמ .ךאװ עצנאג יד טרימראלא ןוא ןטאראפ ןצוש־קרעװ

 טימ דנאטשרעדיװ א טלעטשעג טאה רע .טגאיעגכאג םיא

 ףוםל .ײז ןופ עכעלטע טעדנוװראפ טאה ןוא טנאה ןיא רעװעג

 ןעמ טאה ןטײק ןיא רענעםאלשעג א .טפאכעג םיא ןעמ טאה

 טאה טראד .עכאװ־.ס.ס רעד ףיוא רעגאל ןיא טגנערבעג םיא

 ־סיוא לאז רע ןפוא ןשיראבראב א ףיוא טקינײפעג םיא ןעמ

 טשינ ןוא ןטלאהעג טוג ךיז טאה רע .סרעפלעהטימ ענײז ןבעג

 ״ראקם ןײק ןעמוקעגפארא זיא גאט ןקיבלעז ןיא .ןבעגעגםיוא

 עכלעװ טניה־ריפש טימ םאדאר ןופ .ס.ם־טפיוה יד קסישז

 רענעקארשרעד ןוא רעסאלב־טיוט רעד ףיוא ןזיװעגנא ןבאה

 ןעמונראפ דלאב יז ןבאה טײל־.ס.ס יד .שטיװעלעדגעמ אלאל

 ןוא ןטײק ןיא ןםאלשעג גגושראפסיוא רעצרוק ץנאג א ךאנ ןוא

 םעד ןיא וױטארטסנאמעד טריפעגכרודא ןקעדע טימ ןעמאזוצ

 ץראװש .״ואריו ועמשי ןעמל״ ןקרעװ עלא רעביא ,רעגאל

 •יוהעגפיוא טימ ץלאטש רעבא ,רעמינפ ערעיױ ןזעװעג ןענעז

 עשידײ סאד ןבעל לאז״ ןגירשעגסיוא ײז ןבאה פעק ענעב

 ײז ןענעז ןפורםיוא יד טא טימ — ״זהמקנ טמעג :קלאפ

 .טיוט םוצ ןראװעג טריפעג

 עםײװ טימ טצונאב ךיז ןעמ טאה עיצינומא ןקאפ םײב

 ןעגנילטפעה ליפ ןבאה סעמשאט יד טימ .םעמשאט עקראטש

 רעדא טיורב ןעמוקאב ןוא טפיוקראפ םאד ,ןפלאהעג ךיז

 לאמא באה ךיא .רעגנוה םעד ןליטש וצ ןכאז ערעדנא

 .ןטלאהאב ײז רעפרעק ןפיוא ןוא םעמשאט יד ןעמענ טוװרפעג

 ײב סעמשאט יד ןעמ טאה ןרידיװער םײב טעברא רעד ךאנ

 רעי ײב ןוא ןראװעג טריטסערא ךײלג ןיב ךיא .ןעניפעג רימ

 טקידלושאב ךימ ןעמ טאה ןשטנעמ 10.000 ןופ טײהנזעװגא

 םיצ ײג ךיא זא רעכיז ןזעװעג ןענעז עלא .שזאטאבאם ןיא

 ןיא הםיפת־ךאװ רעד ןיא ןזעװעג ךיא ןיב ןכאװ ײװצ .טײט

 טשראפעג ךימ ןעמ טאה לאמ ײװצ .עלעצ רעטאראפעס א

 •עלעצ ןיא טראפשראפ רעטײװ ןוא טולב זיב ןגאלשעג ןוא

 לענש ץילב ךיז טאה לײטרוא־טיוט םעד ןריפםיוא ןראפ ןיוש

 .ןגעױ עשיליופ יד ףיוא ײמרא עשיטעיװאס יד טרעטנענרעד

 ערוטאב רעשראפ .ם.ם ןײמ זיא עגאל רענעפאשעג רעד בילוצ

 ןראװעג ןענעז ענעבילבעג יד .רעגאל ןופ ןפאלטנא דחפ ןיא

 ־לעימכ עלא .טײרפאב ךימ תועט א בילוצ ןוא טריטנעיראזעד

 .טשינ בעל ךיא זא ,רעכיז ןזעװעג ןענעז רעקינ

 א ,ץאק אשזדע ןידנײרפ עטםעב ןײמ טאה טײצ רעד ןיא

 טראפשעג ךיז ,ןסעגראפ טשיג רימ ןיא ,טפא ןופ ענעריובעג

 ןוא ןפלאהעג רימ ןפוא ןעמײהעג א ףיוא ,ןסע םערא ריא ןופ

 ־עשזנא־סאל ןיא ךיז יז טניפעג טציא .ןטלאהרעד ןבעל םײב

 .עקירעמא ,םעל

 קרעװ ןופ :טוג רעײז קנעדעג ךיא סאװ ,לאפ א ךאנ

 עלא ןעמ טאה ,רעגעמ ײװצ ןפאלטנא ןענעז ״עב״

 ןדעי ןוא ןעײר ןיא טלעטשעגםיוא ,ןעמונעגםיורא. רענעמ

 ״טײט םוצ יד ןופ רעטצעל רעד .ןסיש םוצ טריפעג ןטנעצ

 13 ׳קינלעימכ ןופ ןאמרעקוצ קעינעה ןזעװעג זיא עטריפעג

 ןײלא ךיז ראפ ןבארג טיוט ןראפ טזומעג ןבאה עלא .טלא ראי

 .דלאװ ןיא םירבק

 ןעמ טאה טנארפ ןופ ךיז ןרעטנעגרעד ןטימ 1944 ראי ןיא

 ״אלקש יד טימ םרעטםײמ יד ןוא ןקירבאפ עלא טריפעגרעבירא

 גנאל טשינ ר*בא טאה םע .װאכאטםנעשט ןײק רעטעברא־ןפ

 ןביוהעגנא ןבאה ןענאלפארע עשיטעיװאם ןוא טרעיודעג

 ןביוהעגנא ןבאה רעניאארקוא יד טימ ןשטײד יד .ןרידראבמאב

 ־טפעה רעטנזיוט ליפ ןעמענוצטימ ןזיװאב דאנ ןוא ןפיולטנא

 ערעדנא ךאנ טימ ךיא .רעקיגלעימכ ךיוא ײז ןשיװצ ׳ןעגניל

 ראונאי ןט־16 םעד װאכאטסנעשט ןיא טײרפאב ןראװעג ןענעז

 ־עטיול ײמרא רעטיור רעד ןופ ריציפא רעטשרע רעד .1945

 ןריולראפ ןײלא טאה סאװ ׳םעדא ןופ דײ א ׳דאראביםאק טנאנ

 .עקשידײ א טנעקרעד רימ ןיא טאה ,עילימאפ רעצנאג ץיז

 עשידײ ערעדגא ליפ ךאנ ןוא רימ ןוא טנײװעצ ךיז טאה רע

 טשינ לאז ןעמ ןטעבעג ראנ זדנוא טאה רע .ןפלאהעג ןעיורפ

 .דײ א זיא רע זא ,םירבח ענײז ראפ ןבעגםיוא



 אקסישזראקס ןיא טיוט סלװלעװ רעדורב ױימ / ואמדירפ קילעז
 (אמנארעט)

 ןײא ןיא ןזעװעג ןענעז עלעװלעװ רעדורב ןײמ טימ ךיא

 לסאי :םרעטעפ ײװצ ןעװעג ךיוא ןענעז זדנוא טימ .רעגאל

 •אקםישזראקס ןיא םע זיא ןעװעג .עשטיא־ןמלק ןוא

 רעזדנוא .״.צ״ ״.ב״ ״.א״ < םרעגאל ײרד ןעװעג ןענעז טראד

 טראפםנארט םעד ןיא .״א״ קרעװ ךאנ ןעמוקעג זיא טראפסנארט

 רעזדנוא זא ׳ןעזרעד רעדורב ןײמ טימ ךיא ׳רימ ןבאה

 טשינ ךיז ןבאה רימ ראנ .אד טראד זיא אלוש רעטסעװש

 ןעמ .ריא טימ ןםעומש רעדא ןרעטנעגרעד ריא וצ טנעקעג

 טאה ןטראד ןופ .״עקוװראפ״ א ןיא טזאלעגנײרא זדנוא טאה

 רעטסעװש רעזדנוא .סרעגאל ערעדנוזאב ןיא טלײטעצ עלא ןעמ

 טימ רעדורב ןײמ טימ ךיא .״.א״ קרעװ ןיא ןבילבעג זיא

 ןטראד .״.ב״ קרעװ ןיא טקישעג ןעמ טאה סרעטעפ ערעזדנוא

 ןרעל ןםיורג א ןיא ןבירטעגנײרא עלא זדנוא ןעמ טאה

 קאראב ןיא לײװ ׳טלעק ערעטיב א ןעװעג זיא סע .קאראב

 ־קעװא טזומעג ךיז ןבאה רימ ןוא ןענאטשעג טשינראג זיא

 .דרע רעזיולב יעד ףיוא ןגײל

 רעגאל ןיא טריפעגנײרא זדנוא ןעמ טאה גאט ןטײװצ ןיא

 עטפאכעג ,רעירפ ןופ ןדײ ןעװעג ןיוש ןענעז ןטראד .אפוג

 •סיוא ןעעז ןשטנעמ יד יװ ,ןעזעג ןבאה רימ ןעװ .רימ יװ

 ןפיוא .אד זיא םע רעטיב יװ טלעטשעגראפ ךיז רימ ןבאה

 ןיא ןלעטש טזומעג ךיז עלא ןבאה ןאמ־רעגאל ןופ לעפאב

 ןקירבאפ יד ןופ .א.ס ןוא םרעטםײמ עשטײד .ןעײר יד

 ןבילקעגסיוא ךיז טאה רעטםײמ רעדעי ןוא ןעמוקעג ןענעז

 זיא ףלאװ רעדורב ןײמ .סיא ראפ טוג ןענעז ןשטנעמ עכלעװ

 ־סיוא טאה ןעמ װו ,טעברא רעטכעלש א וצ ןלאפעגנײרא

 יד .ןענאלפארעא ןגעק ןליוק־רעטעמיטגעצ ײװצ טעבראעג

 יד ףיוא טאה ליוא רעד .ליוא ףיוא טעבראעג ןבאה ןענישאמ

 ןעמ טגעלפ טעברא אזא ײב .טצירפשעגפיורא רעטעברא

 טזומעג רעבא ןבאה ןדײ יד .רעכוטראפ ענעמוג טימ ןטעברא

 •ךיז ףיוא ןגארטעג ןבאה ײז סאװ ,םישובלמ יד ןיא ןטעברא

 ,טצעגעגכרוד ןראװעג טײצ רעצרוק א ןיא ןיא ץכעוטנא םאד

 ־םיורא ןוא טפעלקעג רעײז טאה םאװ ,ליוא טימ טפאזעגברוד

 לענש ךיז טאה ץכעוטנא םאד .בײל םעד ןיא רעכעל ןסעגעג

 ןעמוקעג ןענעז סאװ ,סעטאמש ןעמונעג ןעמ טאה ,ןסירעצ

 רעגאל ןיא ןעמונעג ןעמ טאה םאד .ןענישאמ יד ןצופ וצ

 יד ןטכירראפ ןעמונעג ךיז ןעמ טאה טכאנײב ןוא ,ןײרא

 •רעדײלק

 ־ןײש ןוא רעטנוזעג א ןעװעג זיא ףלאװ רעדורב ןײמ

 .ראי 17 ןעװעג טלא טלאמעך זיא רע .רוחג רעטלקיװטנא

 טרעדנעראפ ךיג רעײז טאה ןענישאמ־ליוא יד ײב טעברא יד

 טשינ ןעמ טאה ןסע ןײק .ןענעקרעד םוצ טשינ ןשטנעמ יד

 יד .טפעשעגסיוא ךעלםיבוצ ךיז ןבאה תוחוכ יד .טאהעג

 .ןבעגסיורא טזומעג רעבא ןעמ טאה טעברא רעד ײב עמראנ

 קיטש לפיװ ץימש ליפיוזא ןעמוקאב ןעמ טאה ,טשינ ביוא

 ךיוא יװ רעדורב ןײמ .עמראנ רעד וצ טלעפעגוצ טאה םע

 ראפרעד ,ןבעגסיורא טנעקעג טשיג עמראנ ןײק ןבאה ערעדנא

 ךיא ןוא ,קנעדעג ךיא .ןסימשעג ןגירקעג גאט ןדעי ײז ןבאה

 ןופ ןעמוק טגעלפ רע יװ ןםעגראפ טשינ לאמנײק םע לעװ

 ןגיל .ץימש יד ןופ בײל ןײז ףיוא סעגנערפ טימ טעברא רעד

 געלפ ךיא .ןפאלש טשינ ךיוא ןוא טנעקעג טשינ רע טאה

 .ןדנוװ יד ןליק מיא לאז סע ,ןסערפמאק עסאנ ןגײל םיא

 ןקוקוצ ראנ ,ןפלעה טנעקעג טשינראג טימ םיא באה ךיא

 ראפ געט עכעלטע .ץראה ןכארבעצ א טימ ןליפטימ ןוא ךיז

 רימ וצ ןוא ליפעגראפ א טאהעג רע טאה טיוט ןשיגארט ןײז

 ןשטנעמ עכעלטע טאה ןעמ ,רעדורב רעביל ןײמ״ ־טגאזעג

 ןיב ךיא ןוא ןעמענ ערעײז ןבירשראפ טעברא רעד ײב

 •טנכעװ רעד ףיוא ןעװעג זיא ןבײרשנײא סאד .״ײז ןשיװצ

 .עטסיל־ןטיוט רעכעל

 3.30 ,1943 ,זומת שדוח שאר ,תבש ,ךאװ רעבלעז רעד ןיא

 רעגאל ןיא ״ץושקרעװ״ רעניאארקוא ןא ןעמוקעג זיא גאטײב

 טנדראראפ טאה רע ןוא טנאה רעד ןיא עטסיל רעד טימ ןײרא

 ןאמ ןעצ יד ןפורםיורא םיא לאז רע ,ןאמסילאפ ןשידײ םעד

 ןשיװצ ,עכעלקילגמוא עקיזאד יד טאה ןעמ .עטםיל רעד ןופ

 ײז לײװ ,ןטעב יד ןופ ןעמונעגםיורא ,ףלאװ רעדורב ץימ ײז

 .טכיש־טכאנ טעבראעג ןיאה

 עשינ ךיא לעװ רעדירב ןביל ןײמ טימ ךיז ןדײש סאד

 ׳טנײװעג ןוא טשוקעג ,טזדלאהעג ךיז ןבאה רימ .ןםעגראפ

 ןבאה טײלסילאפ יד .קיבײא ףיוא ךיז ןדײש רימ זא ,קידנסיװ

 רעדורב ןײמ ןופ רעטרעװ עטצעל יד •ןםירעגקעװא ךימ

 ךיא טרעשאב טשינ זיא רימ ,סולש״ ־ןעװעג ןענעז ףלאװ

 •ןבעלוצרעביא טרעשאב ןײז טעװ ריד ביוא ׳ןבעלרעביא לאז

 ןלײצרעד ץלא ןוא ןסעגראפ טשינ לאמגײק םאד וטסלאז

 טכאמעג ןבאה עשטיא־ןמלק ןוא לםאי םרעטעפ ייװצ עגיימ

 ךאנ שידק טגאזעג טאה עשטיא־ןמלק רעטעפ ןײמ .ןינמ א

 ןגאז טראטעג טשינ לאמצנעד ךאנ באה ךיא .רעדורב ןײמ

 ןרעטלע ענײמ זא ,טפאהעג ץלא ךאנ באה ךיא לײװ ,שידק

 •רעגאל א ןיא װצעגרע ןבעל



 דנאלשטײד ויא סרעגאל־טעצאק ױא / רערדנעהנײיק־גרעברעבליז הרש
 (ביבא־לת)

 רעלדנעהנײלק־גרעברעבליז הרש
 ןעמ טאה ׳סרעגאל ןיא ןײז ראי בלאה א ןוא ײװצ ךאנ

 ןײק װאכאטסנעשט ןופ טקישעגםיורא 1945 ראונאי ןיא זדנוא

 .טעטשראפ יד ןיא ןזעװעג ןיוש ןענעז ןםור יד .דנאלשטײד

 ןיא .רענעמ יד טימ ןעמאזוצ ןראפעגםיורא ןענעז רימ

 טראד .ןעמונעגרעטנורא. רענעמ עלא ןעמ טאה דלאװנעכוב

 ־עגפא ךיז ןבאה רימ •ןאמ ןײמ טימ טנגעזעג ךיז ךיא באה

 רימ םאװ ןיא)גירק םעד ןבעלכרוד ןלעװ רימ ןעװ ׳טםעומש

 רעזדנוא ןיא ןפערט ךיז רימ ןלאז ,(טלפײװצעג קראטש ןבאה

 .קינלעימכ ,לטעטש־טרובעג

 ןענעז רימ ןוא טריפעג רעטײװ ןעמ טאה ,ןעױרפ ,זדנוא

 רעגאל םוצ ןאב רעד ןופ .״ןזלעב־ןגרעב״ ןײק ןעמוקעגנא

 ןבאה רימ .ןכאמוצכרודא געװ לםיב שביה א ןזעװעג זיא

 שעװ ,סנשיק ,םערדלאק :קעפעג ליפ טפעלשעגטימ ךיז טימ

 ןעזעגםיוא זדנוא טאה רעכלעװ ,געװ םעד ףיוא .רעדײלק ןוא

 .ךעלקעפ יד ןפראוװצקעװא ןביוהעגנא ןעמ טאה ,קע ןא. ןא

 טײצ עצנאג יד ןבאה רימ .רעװש וצ ןעװעג זדגוא זיא םע

 .דלאװ ןטמיוצעגמורא ןא ראנ ,שטנעמ ןײק ןפארטעג טשינ

 ךיא .םראדנאשז רעשטײד א ןענאטשעג זיא קחרמ ןדעי ףיוא

 טאה רימ רעבא ׳ןעגנאגעג ןענעז רימ גנאל יװ טשיג םיױו

 ןבאה רימ .ןקידנע טשינראג ךיז טעװ םאד זא ,ןעזעגםיוא סע

 זדנוא טאה ןעמ לײװ ,ןטכארט טנעקעג טשינ ליפ רעבא

 .ןײג רעלענש ,רעלענש :טגאיעג

 ־סיורא זיא םע .רעגאל םעד טכײרגרעד רימ ןבאה ףום םוצ

 רימ זא ,טגאזעג זדנוא טאה יז ,ןירעריפ־רעגאל יד ןעמוקעג

 רעד טשינ זדנוא טארד םע זא ןוא קיאור ןטלאהראפ ךיז ןלאז

 יד טעטכינראפ טשינ ןיוש ןעמ טאה טײצ רענעי וצ .טױט

 ןעזעג טראד רעבא ןבאה רימ .״ןזלעב־ןגרעב״ ןיא ןשטנעמ

 ליפיוזא. ןענעז סע ןכלעװ ןיא ,ןװיוא־עיראטאמערק םעד

 .ןעמוקעגמוא ןשטנעמ

 ןסײהעג ןוא רעמיצ א ןיא טריפעגנײרא זדנוא טאה ןעמ

 זדנוא ןעמ טעװ דאב רעד ךאנ זא ,קידנגאז ,ןכאז עלא ןבעגפא

 .ןדאב ךיז טריפעג זדנוא ןעמ טאה זיױונפורג .ןבעגקירוצ ץלא

 ,דאב רעד ךאנ .ןעמונעגוצ ץלא זדנוא ןופ רעבא טאה ןעמ

 טײל־.ס.ס יד ןבאה ,ךוטנאה א ןטעבעג ןבאה רימ ןעװ

 ןיא דגב א ,דמעה א ןפראװעגוצ ןעמ טאה ןדעי .טכאלעג

 עטםערג יד ןיא ,ראונאי ןיא זדנוא ןעמ טאה יוזא ןוא ןפײרטש

 ןעװ ,טײצ עצנאג יד .ןײרא ןקאראב יד ןיא טגאיעג ,טסערפ

 טשינ לאמנײק ךיא ןיב ,םרעגאל יד ןיא ןזעװעג ןענעז רימ

 רימ .טנעמאמ םענעי ןיא יװ ןגאלשעגרעדינ יוזא ןזעװעג

 רעגײא טאה ןעמ .זיוה־םיעגושמ א ןיא יװ ןעזעגסיוא ןבאה

 ןבאה רימ •טכאלעג רעטיב ןוא טקוקעגנא ןרעדנא םעד

 טאהעג טשינ ןיוש ןבאה רימ לײװ ,טיוט םעד ףיוא ןטעבעג

 טריפעגנײרא זדנוא טאה ןעמ וװ ,קאראב םעד ןיא .חוכ ןײק

 ךיז רימ ןבאה יוזא ןוא יורטש םאנ לסיב א ןגעלעג זיא

 ךיא באה פאק ןײמ ײב .גנע ןזעװעג זיא סע .ןפאלש טגײלעג

 וצ ןקנעדעג טזומעג באה ךיא ןוא ׳םיפ ראפ ײװצ טאהעג

 א טימ ןעמוקאב ךיא באה ריר ןדעי ײב לײװ ,ךײלג ןגיל

 טכאנײב טלאװעג טאה רעצימע ןעװ .ןײרא םינפ ןיא םופ

 טאה ןעמ ןוא ײרעײרש א ןביוהעגנא ךיז טאה ,ןײגםיורא

 ןזעװעג ךאנ זיא םע ןעװ .ןפאלש טנעקעג טשינ טפיוהרעביא

 ןענעז רימ .לעפא םוצ טקעװעג ןיוש ןעמ טאה ,רעטצניפ

 רימ ןבאה ,ײר רעד ןיא קידנעײטש .ןאטעגנא טכײל ןזעװעג

 ןיא ןטלאהעג זדנוא ןעמ טאה יוזא .טלעק ןופ טרעטיצעג

 ןירעריפ־רעגאל יד .ןגאט וצ ןביוהעגנא טאה סע זיב ןםיורד

 קינײװ טשינ רימ ןבאה ײברעד ןוא ,טלײצעגכרודא זדנוא טאה

 ,ןענאטשעג ךײלג טשינ זיא ענײא לײװ ,ןגאלשעג ןגירקעג

 ןעמ זיא םעד ךאנ .װ״זאא ,טדערעג םעפע טאה רעטײװצ רעד

 ־דעסאװ זאלג א ןעמוקאב טאה עדעי .עװאק ןעגנערב זעגנאגעג

 אקעד 10 טםײה סאד ,ןאמ 10 ףיוא טױרב א ןוא עװאק עקיד

 ןביוהעגנא טאה ןעמ .גאט ןצנאג א ףיוא ןאזרעפ ארפ

 טיורב םאד ןסעוצפיוא — רעםעב זיא םע סאוו ןריניבמאק וצ

 ןעװעג ךיז זיא סע .סיב א לאמ סעדעי רעדא לאמ ןײא ףיוא

 ךײלג םאד ןעמ טאה לײטנטםרעמ ןוא ןשרעהאב וצ רעװש

 ךאנ ןעמ טבעלרעד יװ טמיורטעג טאה רעדעי .ןסעגעגפיוא

 גאטימ ײב .ןרעװ טאז םוצ זיב ,טיורב ץנאג א ןופ ןדײנש וצ

 זױלב טכאנײב ןוא פוז עקידרעםאװ א ןבעגעג ןעמ טאה

 .גאט םעד ןבעלכרודא טכיורבעג ןעמ טאה םעד טימ .עװאק

 רימ ןוא ןײב ןוא טיוה ןשטנעמ ןעזעג טראד ןבאה רימ

 רימ ךיוא ןוא ׳ןרעיוד גנאל טשינ טעװ סע זא ,טליפעג ןבאה

 רעייז ןזעװעג ץומש רעד זיא םעד וצ .ןעזסײא יוזא ןלעװ

 טאה ןעמ ,רעסאװ סאד ןסאלשראפ ײז ןבאה גאטײב .םיורג

 ךיז טכאנײב ןײטשפיוא געלפ ךיא .ןשאװ טנעקעג טשינ ךיז

 ׳ןײלק ןזעװעג זיא םיורשאװ רעד .רעםאװ טלאק טימ ןשאװ

 עגאלדאפ רעד ףיוא .ןטיױוצ םעד ףיוא ןענאטשעג רענײא זיא

 ןיא ןעװעג ץלא זיא םאד .רעסאװ קיצומש ליפ ןזעװעג זיא

 ־וצסױרא ךיז טמיורטעג ראנ טאה רעדעי .רעטניװ ןטלאק

 טקישעגםיורא ײז ןבאה טײצ וצ טײצ ןופ •ןענאד ןופ ןסײר

 .רעצעלפ ערעדנא ןיא טעברא ףיוא ןטראפםנארט

 רעזדנוא ןעמ טאה ןזלעב־ןגרעב ןיא ןײז ןכאװ ריפ ךאנ



 רעלדנעהנײלק־גרעברעבליז הרש 853

 זא ׳ךעלקילג ןזעװעג ןענעז רימ .טקישעגסױרא טראפסנארט

 לזמ רעטיב רעזדנוא וצ .ןענאד ןופ סיורא ךיז ןעמוקאב רימ

 טרידראבמאב ןזעװעג גרובצריװ טאטש ןיא עיצאטם יד זיא

 ןבילבעג ראנ ,ןראפ רעטײװ טנעקעג טשינ ןבאה רימ ןוא

 םאװ ,ןדײל יד ןבײרשאב וצ רעװש זיא סע .ןכאװ ײװצ טראד

 םעד ןא ןבילבעג ןענעז רימ .טכאמעגטימ טראד ןבאה רימ

 ןענעז גאט ןדעי .ןעמוקאב ןגעלפ רימ סאװ ,ןסע םומינימ

 ןשטײד יד ןעװ ,ירפרעדניא ןדעי .רעגנוה ןופ עטיוט ןזעװעג

 :טגערפעג ךיז ײז ןבאה ,ןענאגאװ יד טכאמעגפיוא ןבאה

 א ןעמוקאב טנעקעג טאה םע רעװ ״יעטאט ןאהרעפ דניז״

 רימ .רעכעלקילג א ןזעװעג זיא לפאטראק ןופ ץכעלאש לסיב

 ןופ ןײגםיוא זײװקיצנײא רימ ןלעװ אד זא ,טכארטעג ןבאה

 ךאנ ןעמוקעג ןוא ןראפעג רימ ןענעז ןכאװ ײװצ ךאנ .רעגנוה

 רימ לײװ ,רעטכײל לםיב א ןזעװעג ןיוש זיא טראד .ואגרוב

 .ןפאלש םוצ םעשטירפ ןאזרעפ ײװצ עדעי ראפ ןעמוקאב ןבאה

 .דרע רעד ףיוא טרעגלאװעג טשינ ןיוש ךיז טאה ןעמ

 רעטנעענ סאװ ןעמוקעג ײמרא רענאקירעמא.יד זיא לײװרעד

 ךיז ןבאה ןשטײד יד .טרידראבמאב ליפ טאה ןעמ ןוא

 ףיוא ןענאטשעג ןענעז רימ ראג ,סרעקנוב יד ןיא ןטלאהאב

 •ןעילפ ןעגאלפארעא יד יװ טקוקעגוצ ךיז ןוא ףיוה םעד

 ד״יה ,לדיחיךב סלבאנק ךלמ

 854 דנאלשטײד ןיא סרעגאל־טעצאק יןיא

 ־ירעמא יד .ןקארשעג טשינ זדנוא טאה עבמאב א ןופ ןבראטש

 זדנוא ןעמ טאה ,רעטנעענ סאװ ןעמוקעג זיא ײמרא רענאק

 זיא טראד .םײהקריט רעגאל ןטײװצ א ןיא טקישעגסיורא

 רעד ףיוא ןפאלשעג רעדיװ ןענעז רימ ןוא גנע קראטש ןזעװעג

 ןעװעג טשינ זיא רעריפ־רעגאל םעד ןופ גנואיצאב יד .דרע

 ןשטײד יד זא ,טליפעג ןיוש טאה רע לײװ ,עטכעלש ןײק

 ןםעגראפ טשינ רעבא ײז ןבאה טנעמאמ ןטצעל ןיא .ןליפשראפ

 .זדנוא ןיא

 .ןטכינראפ םוצ ואכאד ןײק טקישעגסיורא זדנוא טאה ןעמ

 טימ ןעגנאגעג ןיב ךיא .ןטראפסנארט ײװצ ןזעװעג ןענעז סע

 רעטסעװש ןײמ טימ ךיא ןיב געװ םעד ףיוא .ןטײװצ םעד

 .ןײרא דלאװ ןיא טראפסנארט ןופ ןפאלעגקעװא ײװצ ךאנ ןוא

 ןא ןעילפ ןענאלפארעא יװ טרעהעג רימ ןבאה טכאנײב

 ןםאלשאב ןבאה רימ ןוא גאט רעד ןעמוקעג זיא םע .רעהפיוא

 ןזעװעג טשינ ךיוא זיא דלאװ ןיא לײװ ,ןײרא ףראד ןיא ןײג

 ןײק טאהעג טשינ רעבא ראפעג יד טליפעג ןבאה רימ .רעכיז

 סאװ ,עקשטײד א ןפארטעג זדנוא טאה סע .הרירב רעדנא

 ־נײרא זדנוא טאה יז .רעטכאט א טימ ראנ טניוװעג טאה

 זדנוא טאה יז .םעדיוב םעד ףיוא ןטלאהאבסיוא ןוא ןעמונעג

 רעד ףיוא .ךרודא זיא גאט רעד ןוא ,ןסע וצ סעפע ןבעגעג

 רענאקירעמא יד זא טנײמעג טאה יז ,זדנוא וצ יז טמוק טכאנ

 סײװ רעװ ןוא ליטש רעבא זיא לײװרעד ,ןיוש טמוק ײמרא

 גאטראפ ןלאז רימ זא ,יז טגנאלראפ ,ןרעיוד ןעק םע גנאל יװ

 ןבאה רימ .טגאזעג רימ ןבאה — ״\ טוג״ .זיוה םאד ןזאלראפ

 טשינ ןיוש רעבא ןענעז רימ ? הרירב רעדנא ןא טאהעג ןעד

 .טגנערבעגפיורא טאה יז םאװ ןםעוצפיוא דנאטשמיא ןעװעג

 רימ ןלאז ןיהוװ :ראפעג יד ןענאטשעג רעדיװ זיא זדנוא ראפ

 .ןפאלשעג טשינ ןיוש ןענעז רימ ?ןײג

 טרעהעג רימ ןבאה ,ןגאט וצ ןביוהעגנא טאה םע יװ ךײלג

 .זדנוא ןבענ ןםירעגפיוא טאה לענפארש ןײא .ןסיש קראטש א

 עקשטײד יד .ןטילעג טשינ זדנוא ןופ רענײק טאה קילג םוצ

 ־ירעמא יד זא ״דרושב רעד טימ ןעמוקעגפיורא לענש זיא

 ,שיט םוצ ןטעבעג ךײלג זדנוא טאה יז .ןא טמוק ײמרא רענאק

 רעבא סאד טאה זדנוא .ןשאװ ךיז ןליװ רימ יצ טגערפעג

 .טריסערעטניא טשינ

 ׳טקוקעגםיורא ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ ןענעז רימ

 ןופ םיורא ןריפ רענלעז רענאקירעמא עכעלטע יװ ןעזעג

 ןכארבראפ טאה עקשטײד יד •ןטאדלאם עשטײד ליפ דלאװ

 ןופ רעבא ,טנײװעג ךיוא ןבאה רימ .טנײװעג ןוא טנעה יד

 ןבאה גנאל יװ לײװ ,ןרערט טימ טשימעגסיוא קילג א ,קילג

 רעײט יװ ןוא ןעעז דליב סאד ןלאז רימ ,ןטראװ טזומעג רימ

 .טלאצאב רימ ןבאה

 זא ,סע טסײה :טקוקעגנא ערעדנא יד ענײא ךיז ןבאה רימ

 ןיא ןעגנאגעגםיורא ןענעז רימ ...וײרפ ...ײרפ ןענעז רימ

 טימ םאטיוא ליפ ךרודא ןראפ םע יװ ןעזעג דײרפ טימ .סאג

 .סרעײרפאב ערעזדנוא ,רענאקירעמא



 װפ טנגעג רעד ױא רענאזיטראפ טימ / (״קעטעימ״)יןיסװעינשאװק השמ
 קינלעימכ (ןױצל־ןושאר)

 ןײק ײמרא רעשטײד רעד ןופ שראמנײרא ןראפ געט ײװצ

 רעזדנוא ןופ עכעלטנגױ ליפ טימ ןעמאזוצ ׳ךיא ןיב ׳קינלעימכ

 ׳ןאמפיוק לאומש ׳ךיא .ץענערג רעשיםור רעד וצ קעװא ׳טאטש

 .ןעמאזוצ ןטלאהעג ךיז ןבאה גרעבנײװ לאומש ןוא ,ץאק המלש

 .ענראם ןײק ןעמוקעגנא רימ ןענעז ןעגנובעלרעביא ליפ ךאנ

 וװ גרעבמעל ןײק קעװא ןוא שדוח א ןעװעג רימ ןענעז טראד

 ־אמעד ׳רעקינלעימכ ליפ טימ ןפארטעג ךיז ןבאה רימ

 טראד ןופ .םיטילפ ןוא ײמרא רעשיליופ רעד ןופ עטריזיליב

 רעד ןופ ךורבםיוא ןטימ .דנאלםור ףיט ןיא קעװא רימ ןענעז

 רעד ןיא טריזיליבאמ ךיז ךיא באה המחלמ רעשטײד־שיסור

 שדוח ןופ ןזעװעג ךיא ןיב ײמרא רעד ןיא .ײמרא רעטיור

 ךאמפא ןשיסור־שיליופ ןכאנ .1942 ץרעמ זיב 1941 טסוגיוא

 .ןראװעג טײרפאב ךיא ןיב (ןילאטם־יקםראקיש

 ׳קידנענײמ ׳סאבנאד ןײק קעװא ךיא ןיב ךיז ןעײרפאב ןכאנ

 ןיב ךיא ןיהװו ׳לטעטש סאד .טראד ךיז טניפעג יורפ ןײמ זא

 .טנארפ ןופ רעטעמאליק ריפ ןענופעג ךיז טאה ןעמוקעגגא

 ןײמ באה ךיא .שזדולאנסארק ןפורעג ןעמ טאה טרא םאד

 ןעגנאגעג ןענעז ןשטײד יד .ןפארטעג טשינ טראד יורפ

 קעװא ךיא ןיב ׳ץאלפ םעד טריאוקאװע טאה ןעמ ןוא םיוראפ

 .טרא סאד ןעמונראפ ןשטײד יד ןבאה ךיג ראג .ןאבוק ןײק

 רעטנוא ןבילבעג ןיב ןוא ןפיולטנא וצ ןעגנולעג טשינ זיא רימ

 .עיצאפוקא רעשטײד רעד

 סקעז טבעלעג טראד ןוא זאכלאק א ןיא ןײרא ןיב ךיא

 עשטײד ןיא ןבעגעגרעביא טשינ ךימ ןבאה ןםור יד .םישדח

 ׳ןריאוקאװע ןביוהעגנא ןשטײד יד ןבאה טײצ רענעי וצ •טנעה

 וװ ׳ץאלפ רעד .םיוראפ ןעגנאגעג זיא ײמרא עטיור יד לײװ

 ןיא ןשטײד יד ןופ ןראװעג טזאלראפ זיא טניוװעג באה ךיא

1943. 

 ךיוא ןוא אידאר טרעהעג ךיא באה גאט ןסיװעג א ןיא

 א טריזינאגרא טרעװ סע זא ׳עסערפ רעד ןיא טנעײלעג

 .אקשושטשאק שואעדאט ןופ ןעמאנ ןפיוא ײמרא. עשיליופ

 ךימ טאה ןעמ ןוא ןדלאמעג קיליװײרפ דלאב ךיז באה ךיא

 יקסװעינשאװק השמ

 א ןופ גנאר רעד טימ עלוש יד טקידנעעג באה ךיא .רעגײל

 ךיא באה רעטיפש טײצ רעצרוק א ןיא ןוא ׳קינשטוראפדאפ

 ןטשרע םעד ןיא ןעמענוצלײטנא ׳השקב א. טימ ןדנאװעג ךיז

 ןיב ךיא .השקב ןײמ טקיטעטשאב טאה באטש רעד .טנאםעד

 ׳ןטסיטושאראפ 14 ןופ עפורג רעלעיצעפס א טימ סיורא

 רעד ןיא יצ ןלעטשוצטםעפ עבאגפיוא יד טאהעג טאה עכלעװ

 ןעניפעג עװטזדוװעיאװ רעװאקארק ןוא רעצלעק ןופ טנגעג

 ־טנײרפ־שיטעיװאם רעד ןופ ןעגנולײטפא־רענאזיטראפ ךיז

 ןעניפעג עכלעזא ביוא ןוא /׳אװאדול־אימרא״ רעכעלטפאש

 טימ ןרעכיזראפ ןוא ןלושסיוא ׳ןריזינאגרא וצ ײז — ךיז

 .רעװעג

 ןיא טנגעג רעצלעק רעד ןיא טזאלעגפארא ךיז ןבאה רימ

 ײװצ .עצװארטסא טאטש רעד ײב ׳װאנאילימיםקאמ ףראד

 טכײל ןיב ךיא .ןראװעג טעגרהעג ןעגנירפש םײב ןענעז ןאמ

 ׳דלעפ ןיא ןגעלעג ןיב ךיא .סיפ יד ןיא ןראװעג טעדנוװראפ

 רימ טאה טײצ ךאװ א ךאנ טשרע .ךיז ןגעװאב טנעקעג טשינ

 א וצ טפעלשעגוצ ךיז באה ךיא ןוא ןרעװ רעםעב ןביוהעגנא

 װו ןלעטשטסעפ רעדא ןדנובראפ ןוװרפ וצ ךיז ידכ ׳רעיופ

 ׳געט עקינײא טראװעג באה ךיא .ךיז ןעניפעג םירבח ענײמ

 ןיב ךיא .רענאזיטראפ עפורג א ןעמוקעגגא זיא םע זיב

 .טנאדנעמאק ןופ רעטערטראפ םלא ײז וצ טלײטעגוצ ןראװעג

 וצ ךיז ןםײרוצרעבירא עבאגפיוא ןא טאהעג טאה עפורג יד

 .רעדלעװ רעװאקאר יד

 ףיוה ןיא ןטלאהראפ ךיז רימ ןבאה װעקאר ןײק געװ ןפיוא

 ׳רימ ןבאה טראד .עצװארטםא ןבענ ׳עטצירפ א ײב ןישולעשפ

 רעבא זדנוא טאה׳מ .תעל־תעמ א ןעור טפראדעג ןאלפ ןטיול

 זדנוא ןשטײד יד ןבאה טנװא ןבלעז םעד ןיא .ןבעגעגסיוא

 םינפ ףמאק רעטשרע ןײמ ןזעװעג זיא םאד .טלגנירעגמורא

 .דרע רעשיליופ רעד ףיוא ןשטײד יד טימ םינפ לא
 ךיז טאה סע וװ ׳טנגעג רעװקםאמ ׳ןאזער ןײק טקישעגקעװא

 ־עטילימ ןופ ןענאזינראג יד ךיוא יװ ׳באטש רעד ןענופעג

 ןטרעפ םוצ טלײטעגוצ ןראװעג ןיב ךיא .גנולושסיוא רעשיר

 ־רעטנוא ןא טכאמעגכרוד באה ךיא .עירעליטרא ערעװש קלופ

 רעליצ סלא ןראװעג טמיטשאב רעטעפש ןוא עלוש־ןריציפא

 ,םישדח ריפ ךרעב ׳ײמרא רעד ןיא קידנעיױ .טאמראה א.ןופ

 וצ ׳גנולײטפא־ןטםיטושאראפ א ןראװעג טריזינאגרא זיא

 ךיא ןיב טראד .ןדלאמעג קיליװײרפ ךיז באה ךיא רעכלעװ

 ־סענימ ןוא ןטנאסרעוױד ןופ סרוק־ןריציפא ןא ןעגנאגעגכרוד

 ךיז קידנטלאהרעטנוא טוג ןוא ץאלאפ ןיא ךיז קידנעניפעג

 .״ןשטײד״ ײרשעג א ןבעגעג גנילצולפ זדנוא ןופ רענײא טאה

 ןענעז רימ .סיורא ןוא רעװעג םוצ טפאכעג ךיז ןבאה עלא רימ

 טאה םע .טרעדנוה עכעלטע ןשטײד יד ןוא ןאמ 120 ןזעװעג

 טוװרפעג ךיז ןבאה רימ .ףמאק רענעםיבראפ א.ןביוהעגנא ךיז

 יד .ןשטײד יד ףיוא רעײפ קראטש א קידנענעפע ןםײרכרוד

 ןענעז ףמאק םעד ןיא .טײצ העש א טרעױדעג טאה ײרעםיש

 ׳ןראװעג טעדנוװראפ ןענעז 30 ׳ןשטנעמ 20 ןלאפעג זדנוא ןופ

 יד ׳רימ .טפאשנעגנאפעג ןיא ןראװעג ןעמונעג ןענעז ןאמ 12
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 ןענאוו ןופ ,טרא ןבלעז ןפיוא קעװא קירוצ ןענעז ,ענעבילבעג

 .עפורג יד טרימראפ קירוצ טראד ןוא ןעמוקעג ןענעז רימ

 ןעמוקעגנא קיאור ןוא געט ײװצ טורעגפא דיז ןבאה רימ

 .רעדלעװ רעװאקאר יד ןיא

 עצנאג יד ןפארטעג ךיא באה רעדלעװ רעװאקאר יד ןיא

 ־יטראפ לאמראנ רעזדנוא ןביוהעגנא רימ ןבאה טראד .עפורג

 וצ ןראװעג טלײטעגוצ זיא זדנוא ןופ רעדעי .ןבעל־רענאז

 ךיז ןבאה טנגעג רענעי ןיא .ראטקורטסניא סלא עפורג א

 .רענאזיטראפ עשיליופ ןוא עשיסור טנזיוט ײרד ךרעב ןענופעג

 טרעדנעעג םעטסיס רעצנאג רעד זיא ןעמוקנא רעזדנוא ךאנ

 ןביוהעגנא ןבאה רענאזיטראפ יד .ןראװעג טריזינאגראער ןוא

 יד יװ םעד ךאנ .דנאלסור ןופ רעװעג ןעמוקאב ליבאטס

 ןוא ןראװעג טריזינאגראער ןענעז סעיצאמראפ־רענאזיטראפ

 עשטײד ףיוא ןטאטנעטא ןריפסיוא ןביוהעגנא ליבאטס

 רע ,באטש םוצ ןדגאװעג ךיז ךיא באה ׳ןטקעיבא עשירעטילימ

 ןעװעג זיא םאד .קינלעימכ ןכוזאב וצ ןביולרעד רימ לאז

 .דרע עשיליופ יד ןטערטאב ןכאנ ,רעגאב רעטשרע ןײמ

 ־טײקרעכיז בילוצ טריטפעצקא.טשינ תליחת טאה באטש רעד

 ךיא באה ןהנעטנײא ןוא חוכיװ ןגנאל א ךאנ רעבא ,םימעט

 10 ךאנ טימ ןרעטנענרעד וצ ךיז שינביולרעד א ןעמוקאב

 .קינלעימכ וצ רענאזיטראפ

 ,עינאבול ףראד ןזיב ןעגנאגרעד ןוא םיורא ןענעז רימ

 א ײב .געט ײװצ ןטלאהראפ טראד ךיז ןוא .קינלעימכ ןבענ

 ןראפ ןופ רעגערטנטסאפ רעקינלעימכ א ,קישטיאװ ןםיװעג

 ךיז ןעניפעג קינלעימכ ןיא זא ,טסוװרעד ךיז ךיא באה ,גירק

 עשטײד טימ לופ זיא טאטש יד זא ׳ןדײ ןײק טשינ רעמ ןיוש

 ,1939 ראי ןיא גירק ןופ ךורבםיוא ןטימ
 'דנאלםור ןײק געװ ןפיוא

 ץאק המלש ,ןאמפיוק לאומש : סטכער ןופ ןציז סע
 ןלאפעג ,גרעבנײװ לאומש : סטכער ןופ ןעײטש סע

 יקםװעינשאװק השמ ,םארגאפ רעצלעק ןיא

 ךיז ןבאה םירעיופ יד •ןקאילאפ ןוא טײל־.ס.ס ,ןעמראדנאשז

 ־שאװק לרעב ,דײ רעקינלעימכ ןפיוא טרעדנוװראפ קראטש

 םאד .רעגאזיטראפ יד ײב ריציפא ןא זיא סאװ ,ןוז סיקסװעיג

 ךיוא רימ טאה רעיופ רעינאבול רעד .1944 ילױ ןזעוועג זיא

 סיוא ךיז טלאהאב םנאמפיוק יד ןופ רענײא זא ,ןבעגעגרעביא

 טראד ןוא אד ןענעז ןדײ עכעלטע ךאנ זא ןוא ,טנגעג רעד ןיא

 ־קירוצ ךיא ןיב ,ףראד ןיא ןײז געט יױוצ ךאנ .ןטלאהאב

 םלא ןראװעג טמיטשאב ןיב ןוא ןײרא באטש ןיא ןעמוקעג

 ןבאה רעירפ .סרעסײרפיוא־םענימ ןאילאטאב א ןופ רידנאמאק

 ןײק טאהעג טשינ ,וױטימירפ טעבראעג רענאזיטראפ יד

 ןפיורשפיוא ןגעלפ ײז .סענימ ןײק ןוא לאירעטאמ־םײרפיוא

 רעזדנוא טימ .ןענאב ןפראװפארא יוזא ןוא ןםלער־ןאב יד

 טימ םעיצקא ערעטײרב ןביוהעגנא רעבא ךיז ןבאה ןעמוקנא

 ןענעז םאװ ,םירישכמ ןוא ןעלטימ עשינכעט ענרעדאמ

 ךיא באה גוצ ןטשרע םעד .דגאלסור ןופ ןראװעג טקישעג

 זיא םאד .קסנאק ײב ןאמאלאק ןבענ ןסירעגפיוא ןײלא

 א טימ ןענאגאװ ןביז ןופ גוצ רעשירעטילימ א ןזעװעג

 קיםײרד עכעלטע .ןראװעג טרעטעמשעצ זיא םאװ ,וױטאמאקאל

 ןענעז ליפ ןוא טרא ןפיוא ןראװעג טעגרהרעד ןענעז ןשטײד

 טאה רעקראפ ןופ םײררעביא רעד .ןראװעג טעדנוװראפ

 ־פיוא ךיא באה ןעמאזוצ .העש עבלאה א ןוא ןביז טרעיודעג

 ־רעד ײברעד ןענעז ןשטײד רעטרעדנוה .ןגוצ ןביז ןסירעג

 ליפ ןוא ןםירעגפיוא ךיא באה ןקירב םקעז ,ןראװעג טעגרה

 ןוא ןעמונעגוצ גנוטאטשםיוא עשירעטילימ ןוא רעװעג שטײד

 .טעטכיגראפ

 ןײא :תוכיראב ןלײצרעד ךיא ליװ לאפ אזא םענײא ןגעװ

 א ןײגכרוד ףראד םע זא ,תועידי ןעמוקאב ךיא באה לאמ

 ןעמוקאב באה ךיא .רעװעג טימ גוצ רעשירעטילימ רעשטײד

 ןוא ןשרעהאב ,ןסײרוצפיוא גוצ םעד באטש ןופ לעפאב א

 ־לײטנא ןבאה עיצקא רעד ןיא .רעװעג עצנאג םאד ןעמענוצ

 .קסישזראקס ןבעל ןזעװעג זיא םאד .רענאזיטראפ 33 ןעמוגעג

 ןלאז ןענאגאװ יד אזא ןזעװעג זיא םײרפיוא רעד

 ןעמוקאב רעװעג םאד ןלאז רימ ידכ ,ןרעװ טרעטשעצ טשינ

 ענײמ ןוא גוצ םעד טשרעהאב ןבאה רימ יװ םעד ךאנ .ץנאג

 ןבאה ׳ןענאגאװ יד וצ טרעטנענרעד ךיז ןבאה רעגאזיטראפ

 ןופ ןײװעג א ,ןעײרשעג עכעלרעמאי טרעהרעד גנילצולפ ךיז

 ,ןגױצעגקירוצ טנעמאמ ןטשרע ןפיוא ךיז טאה הרבח .ןשטנעמ

 ,רימ וצ זיא דלאב •ראפ טמוק אד םאװ ,קידנעײטשראפ

 ־יטראפ א ןעמוקעגוצ ,עיצקא רעד ןופ רידנאמאק סלא

 ןאראפ טשינ זיא ןענאגאװ יד ןיא זא ,ןדלאמעג ןוא רענאז

 ־רעד .ןשטנעמ ראנ ,טנײמעג ןבאה רימ יװ ,רעװעג ןײק

 זיא םע .עפמאר רעד וצ קעװא ץילא ךיא ןיב ,םאד קידגרעה

 ןייק ןעז טנעקעג טשינ טאה ןעמ ,רעטצניפ קאטש ןזעװעג

 ,שיליופ ןדער ןביוהעגנא ןשטנעמ יד וצ באה ךיא .רעמינפ

 ׳ןדײ ןענעז םאד זא ,טגײצרעביא ךיז באה׳כ יװ ,ךײלג רעבא

 ךיז טאה םע .ןושל־עמאמ ײז טימ ןדער וצ רעבירא ךיא ןיב

 ןענעז סאװ ,ןדײ טימ גוצ א ןזעװעג זיא סאד זא ,ןזיװעגםיורא

 ןזעװעג זיא השקב עטשרע רעײז .טיוט םוצ ןראװעג טריפעג
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 יקםװעינשאװק השמ
 גנואײרפאב רעד ךאנ ןאמרעטילימ סלא

 ראפ טײטש אד זא קידנרעהרעד .טיורב ןוא רעםאװ

 .ןטעב ךיז ןביוהעגנא ײז ןבאה ,ןאזיטראפ רעשידײ א ײז

 ןוא ײז וצ ןדנאװעג ךיז באה ךיא .ןעװעטאר ײז לאז׳מ

 ,ןייג זדנוא טימ ליװ ןוא חוכ טאה סע רעװ :טגאזעג

 פארא ןענעז ןענאגאװ ריפ ןופ .גוצ ןופ פארא לאז

 זיב טכאװשעגפא ןזעװעג ןיוש ןענעז טשער יד .ןשטנעמ ןעצ

 ײז ןופ ףניפ .זדנוא טימ קעװא ןענעז ןאמ ןעצ יד .טיוט

 ־רענאזיטראפ יד ןיא ןײג וצ קיאעפ ןזעװעג טשינ ללכב ןענעז

 ,םירעיופ יד ײב טנדראעגנײא ײז ןבאה רימ ןוא ׳ןעײר

 ־עגוצ ןענעז ערעדנא. ףניפ יד .טכיזפיוא רעזדנוא רעטנוא

 .טפמעקעג ןעמאזוצ ןוא זדנוא וצ ןענאטש

 עשטײד ערעכעה טימ גוצ א ןראפעג זיא לאמ ןײא

 טנארפ ןשיםור ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז עכלעװ ,ןריציפא

 זיא רע .גוצ רעטרעצנאפעג א ןזעװעג זיא סאד .ביולרוא ףיוא

 120 רעביא .טימאניד אליק 120 טימ ןראװעג ןסירעגפיוא

 ןכאנ .טרא ןפיוא ןבילבעג ןענעז עטעדנוװראפ ןוא עטיוט

 סלא. .עװאלבא ןא טנדראעגנײא ןשטײד יד ןבאה סײרפיוא

 טנגעג רעד ןיא טעדראמרעד ײז ןבאה ןריציפא יד ראפ המקנ

 .גנורעקלעפאב רעליוױצ רעד ןופ ןשטנעמ עקידלושמוא ליפ

 ןשטײד יד טימ ןפמאק ענײלק ןעמוקעגראפ טפא ןענעז סע

 ןשטײד ןעמונעג ןבאה רימ .״םעקזדאסאז״ ערעםערג ךיוא ןוא

 ײז ראנ ,ןליוק ןא טרידיװקיל ײז ןוא טפאשנעגנאפעג ןיא

 ײז ןבאה רימ .ןאמ ײװצ ךרוד קירטש טימ ןגראװעג טושפ

 ןקאנק םאד ןרעהרעד טשינ לאז ןעמ ,ןעגנעה טלאװעג טשינ

 רענאזיטראפ רעזדנוא טריפעג רימ ןבאה יוזא .רעמײב יד ןופ

 ראנ ןעגנאגעג .רעטעמאליק 40 טכאמעגכרוד גאט ןדעי .ןבעל

 .טקיטכענעג טשינ טגאטעג יװ .ןטלאהאב ךיז גאטײב .טכאנײב

 יד זיב ,1945 ראונאי ןט־17 םעד זיב טרעיודעג טאה םאד

 .טנגעג רעצלעק יד טײרפאב טאה ײמרא עשיטעיװאס

 יד ןופ לײט א זיא טנגעג רעד ןופ גנואײרפאב רעד טימ

 ־רעביא ןענעז לײט א .ײמרא רעד ןיא ןײרא רענאזיטראפ

 ןראװעג ןיב ךיא .סנטסאפ־סגנוריגער ףיוא ןעגנאגעג

 (״אװטםנעשטעיפזעב דנאשזוא״) .ב.וא רעד וצ טלײטעגוצ

 רעצלעק רעד ןיא גנולײטפא־לאנאסרעפ רעד ןופ ףעש סלא

 ןיב ןפמאק עוױטקא ןיא רעמענלײטגא ןא יװ .עװטזדוװעיאװ

 עטםכעה יד טימ ןאטיפאק םלא ןראװעג טרינימאנ ךיא

 יטוטריװ״ /׳ינשטעלאװ״ :ןעגנונכײצםיוא עשירעטיל־מ

 ליפ ןוא ןצײרק־רענאזיטראפ ,״דלאװנורג״ /׳יראטילימ

 ןזעװעג ןענעז טעברא ןײמ ןופ טײצ רעד ןיא .ערעדנא

 עשידײ ןעמענפא ןגעװ ןצנעװרעטניא עשידײ ענעדישראפ

 ירפם ,ןטסירק ײב ןטלאהאבסיוא ןזעװעג ןענעז סאװ ׳רעדניק

 .תורצוא ענעטלאהאב עשידײ ןוא ס׳הרות

 ־נײלק היח יורפ רעד טימ ךיא קנעדעג לאפ אזא םענײא

 ןוא דלאג אליק א ןטלאהאב טאהעג טאה םאװ ,רעלדנעה

 ךרוד טריקסיפנאק ןראװעג םע זיא ,ןבארגסיוא ןכאנ דלאב

 דלאג סאד יז טאה ץנעװרעטניא ןײמ ףיוא .קסוב ןיא ״.ב.וא״

 טאה ,טסירק א ,בצק רעצלעק א :לאפ א ךאנ .ןעמוקאבקירוצ

 .דנאטשוצ ןטוג רעײז א ןיא ם׳הרות־ירפם ײװצ ןטלאהאבסיוא

 לאז רע זא ,ןדנאװעג םיא וצ ךיז טאה הליהק עשידײ יד ןעװ

 ןוא טלעג עמוס עםיורג א טרעדאפעג רע טאה ,ןבעגפא ײז

 ־רעטניא טאה עיצאגעלעד א .עטױלאװ רעשידנעלסיוא ןיא ראנ

 ,יוג םוצ קעװא ךעלנעזרעפ ןיב ךיא .רימ ײב טרינעװ

 תושר ןיא ןבעגעגרעביא ײז ןוא ם׳הרות־ירפס יד ןעמונעגפא

 •־דליהק רעד ןופ

 ריאמ ,טנײרפ ןײמ טימ קינלעימכ ןיא ךוזאב א קידנכאמ

 ענײז ןופ גנוניוװ רעד ןיא טקרעמאב רימ ןבאה ,ןאסנדירפ

 ןופ טעמראפ םעד ןדײנש ןקאילאפ עקיטרא זא ,ןרעטלע

 םעקםישטיב ןוא םנקעטש טימרעד ןקאפ ןוא ס׳הרות־ירפם

 עלא ןריקםיפנאק וצ טנדראראפ דלאב טאה ןעמ .דרעפ וצ

 רעד וצ ןבעגרעביא ײז ןוא ענעםירעצ ,עצנאג ,ס׳הרות־ירפס

 .הליהק רעצלעק

 טימ טריקורב ןזעװעג ןענעז ןראוטארט רעקינלעימכ יד

 ןעמ טאה ץנעװרעטניא ןײמ ףיוא .תורבקה תיב ןופ .תובצמ

 ־תיב ןפיוא טריפעגרעבירא ײז ןוא ןעמונעגסיורא תובצמ עלא

 .תורבקה



 ןילרעב זיב ענװאר ןופ ײמרא רעשיליופ רעד טימ / ילאמ םוחנ
 (ביבא־לת)

 ןײק ןײרא ןענעז ןשטײד יד רעדײא ׳רעירפ טכאנ א

 תהפשמ ןײז ןוא לאלצב ,רעדורב ןײמ טימ ךיא ןיב ׳קינלעימכ

 סאד טעװ טראד זא ׳רעכיז קידנעײז ,װעקאר ןײק קעװא

 ןזעװעג טראד ןענעז רימ .ןעמוקנײרא טשינ רעטילימ עשטײד

 רימ ןעװ .טקיאוראב ךיז טאה עגאל יד זיב געט עכעלטע

 ןפארטעג ןיוש רימ ןבאה ׳קינלעימכ ןײק ןעמוקעגקירוצ ןענעז

 ןביוהעגנא ןבאה ןשטײד יד .שרדמה תיב עטנערבראפ סאד

 ןזעװעג ןענעז ןטעברא. עטשרע יד .טעברא־סגנאװצ וצ ןפעלש

 עכלעװ ,עליש־םקלאפ רעד ןופ ןינב ןטקידנעראפ טשינ םײב

 ןופ טײװ טשינ ,גירק ןראפ ךאנ ןעיוב ןביוהעגנא טאה ןעמ

 טעברא רעד ײב .עקײלאק רעד ןבענ זיוה סרעלדנעהנײלק חםפ

 ײז ייזא יװ ןדײ עטלא ןריפארגאטאפ טגעלפעג ײז ןבאדי

 טזומעג ןעמ טאה טעברא רעד ךאנ .ןעװעראה ןוא ןפעלש

 .ןעגניז ךיוא ןוא ןעײר עשירעטילימ ןיא ןרישראל

 ןראװעג זיא עגאל יד .ןכאװ עכעלטע ךרודא. ןענעז םע

 טפעלקעגסיוא ןענעז גאט ןםיװעג א ןיא .רעגרע לאמא סאװ

 .ןעגנונעדראראפ ענעדישראפ טימ ןטאקאלפ טאטש ןיא ןראװעג

 ןוא ןרײ ראפ :ןדלאמעג ןזעװעג זיא ײז ןופ רענײא ןיא

 סאד .רעדנוזאב ןקאילאפ ראפ ןוא רעקראפ רערעדנוזאב טניה

 ןײק ןבײלב אד טשינ ראט ןעמ זא ,טגײצרעביא ךימ טאה

 ,ןםאלשאב ןבאה ןאמײנ לםאי רבח ןײמ טימ ךיא .טונימ ןײא

 רעד וצ ןבײרט וצ ןא ןביוה ןשטײד יד רעדײא ירפ ץנאג זא

 וצ גנוטכיר רעד ןיא טאטש יד ןזאלראפ רימ ןלאז ׳טעברא

 ־נגעק תליחת ךיז טאה רעטומ ןײמ .ץענערג רעשיםור רעד

 ׳לאלצב רעדורב ןײמ טימ גנוטאראב א ךאנ רעבא ,טלעטשעג

 טימ ךיז באה ךיא .ןזעװעג םיכםמ ןרעטלע ענײמ ףוסל ןבאה

 .טראװעג רבח ןײמ ןיוש טאה גאטראפ .טנגעזעג קיצראה ײז

 טימ ךיז טאה םע .ןײרא געװ ןיא טזאלעג ךיז ןבאה רימ

 ךיוא טאה עכלעװ ׳לדײמ ךעלטםירק א ןסאלשעגנא זדנוא

 לדײמ םאד) דנאלסור ןײק ןעמוקנא זדנוא טימ טלאװעג

 ־ראפ ןבאה רימ .(לאלצב רעדורב ןײמ ײב טעבראעג טאה

 .עצינװעשקאפ ׳װעשאטם ׳װעלדיש :געװ רעזדנוא טצעזעג

 עכלעװ ׳ךעלגנײ רעװעשאטם ןײנ ןפארטעג רימ ןבאה טראד

 טימ ועמאזוצ ןוא עפורג רעזדנוא וצ ןענאטשעגוצ ןענעז

 ןענעז רימ .לסײװ רעד וצ זיב געװ םעד טצעזעגראפ זדנוא

 לסײװ רעד ןופ .(לפיש ןײלק) עקדול א טימ לםײװ יד ךרודא

 עקיטשראד ןוא עקירעגנוה •ןאס םוצ זיב ןעגנאגעג רימ ןענעז

 טרענרעד ךיז ןוא רעדלעפ רעביא טפעלשעג ךיז רימ ןבאה

 ןעמוקעגנא רימ ןענעז ןאם םוצ .ןםקיװעג ענעדישראפ ןופ

 .עטאכ רעשירעיופ א ףיוא ןפארטעגנא ןבאה רימ .טכאנײב

 טשינ ןבאה רימ .ןקיטכענ ןטעבעג זדנוא טאה סאבעלאב רעד

 םוחג ילאמ

 ׳דעמיװש רעטוג א ןזעװעג זיא זדנוא ןופ רענײא .טלאװעג

 רימ םיא ךאנ ןוא ךײט םעד ךרודא רעטשרע רעד רע זיא

 ןעגנאגעג ןענעז רימ .פאק ןפיוא םישובלמ יד קידנטלאה ׳עלא

 .טנגעג יד קידנענעק טשינ ןוא ןיהוװ קידנםיװ טשינ ׳רעטײװ

 רעשיסור רעד וצ ןעמוקעגגא רימ ןענעז קידנרעדנאװ יוזא

 •עטאכ רעשרעיופ א ןיא דלאװ ןיא ןײרא ןענעז רימ .ץענערג

 ןבאה עכלעװ ,ןקאילאפ עכעלטע טנגעגאב רימ ןבאה טראד

 ןענעז רימ .טײװ טשינ זיא ץענערג יד זא ׳טרימראפניא זדנוא

 סנטײװ רעד ןופ ןעזרעד ןבאה רימ זיב ׳םיוראפ ןעגנאגעג

 ןבאה רימ .הרימש רעד ףיוא סקיב א טימ טאדלאם ןשיסור א

 ןעמוקנא ןראפ ץרוק .ץענערג יד זיא סאד זא ןענאטשראפ

 .רעניאארקוא ןא זעגנאגעג ךיוא זדנוא טימ זיא ץענערג רעד וצ

 :ןגירשעגפױא טאדלאס רעד טאה ךיז קידנרעטנענרעד

 טאה רעניאארקוא רעד •ןײטש ןבילבעג ןענעז רימ .״:טלאה״

 ןליװ ןוא טנגעג רעד ןופ ןענעז רימ זא ׳ןבעגעגרעביא םיא

 ׳ץענערג יד זיא םאד :טרעלקרעד טאה טאדלאס רעד .םײהא

 רעבירא ןסאלשאב ןבאה רימ .טשינ קירוצ ׳ןעמ ןאק רעבירא

 .ץענערג יד

 רעשירעטילימ רעשיםור א ףיוא ןפארטעגנא ןבאה רימ

 וצ טיא ןא ,ןסע ןבעגעג זדנוא ןבאה רענלעז יד .טײהנײא

 .גוצ םוצ געװ םעד טצעזעגראפ רימ ןבאה םנגראמוצ .ןפאלש

 טימ ךיז רימ ןבאה ׳ןטעליב ףיוא טלעג ןײק קידנבאה טשינ

 ןיא ןײרא ןענעז רימ .לארטגאק־ןאב יד ןסירעגכרוד חוכ

 עמםיז :רעקיגלעימכ ײװצ ןפארטעג טראד רימ ןבאה ׳ןאב

 רימ ןענעז גוצ םעד טימ .יקסװאםאק יכדרמ ןוא ןײטשלקניפ

 ליפ ןזעװעג ןיוש ןענעז טראד .גרעבמעל ןײק ןעמוקעגנא

 זיא סאד .״סעקטיגירב״ יד ףיוא ןפאלשעג ןענעז רימ .םיטילפ

 טײרפאב ןענעז ןטגאטסערא ןענאװ ןופ ׳הםיפת א ןזעװעג

 טײצ עםיװעג א ןבאה רימ .גירק ןופ ךורבםיוא ןטימ ןראװעג

 ןבירשראפ ןבאה ןםור יד זיב טעברא רעצראװש ײב טעבראעג

 .דנאלסור ןיא ףיט ןראפ וצ

 ןופ קעװא ןגוצ עטקאפעג־לופ ןעגעז גאט ןםיװעג א ןיא

 ןענעז רימ .דנאלסור ןײק עקיליװײרפ טימ גרעבמעל

 ־פיוא ןענעז רימ .סאבנאד ןופ טגגעג רעד ןיא ןעמוקעגנא

 זדנוא ןבאה רעײטשראפ עשיםור .קיזומ טימ ןראװעג ןעמונעג

 רע זא ׳ןדלאמעג טאה טכאש א ןופ רעטײל א .טםירגאב

 ײב טכאש ןיא ןטעברא וצ עקיליװײרפ 40 ןיא ךיז טקיטיונ

 ןדלאמעג דלאב ךיז באה ךיא .ןעגנוגנידאב עלאמראנ עטוג
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 ׳עקװאטארדנאק לטעטש ןיא טריפעגקעװא ךימ טאה ןעמ ןוא

 טאה ןעמ .סאבנאד ׳ןאיאר־װאנילאטס ׳טנגעג רעקװאלראג

 טשיוטעג ׳ןשאװעגמורא ךיז ןבאה רימ .דאב ןיא טריפעג זדנוא

 .רעמיצ א. ןעמוקאב ןבאה רעטעברא ףגיפ עדעי ״שעװ יד

 רעטעפש .רענײטש ןענעדאל ײב ןטעברא ןביוהעגנא ןבאה רימ

 ןזעװעג זיא סאד ׳רענײטש יד ןרעיוב וצ ןביוהעגנא רימ ןבאה

 .ףיט רעטעמ 500 טכאש א ןיא טעברא ערעװש ךעלקערש א

 ײימ .שיסור טנרעלעג רערעל א זדנוא טאה טײצ רעד ןיא

 ןוא אשימ ןפורעג רבח ןײמ טאה טכאש רעד ןופ רעטסײמ

 טעדנוװראפ טעברא רעד ײב זיא רבח רעד .אקשימ ךימ

 א ןעמוקאב באה ךיא ןוא לאטיפש ןיא קעװיא ןוא ןראװעג

 וצ ןביוהעגנא ןבאה עדײב רימ .רעטעבראטימ םלא רעטאט

 ףוכ םיצ .רעבערג־ןליוק עטריציפילאװק םלא ןביוא ןטעברא

 ׳ןענאגאװ עשירטקעלע ײב טסינישאמ א ןראװעג ךיא ןיב

 ןוא טעבראעג טוג באה ךיא .ןליוק יד טריפעג ןבאה סאװ

 •ץעיװאנאכאטס סלא גנונעכײצםיוא עטסערג יד ןעמוקאב

 טאה ראטקאד רעד .ןראװעג טעדנוװראפ ךיא ןיב רעטעפש

 רעד ןיא .ןכאװ סקעז ןטעברא טשינ ראט ךיא זא ׳טנדראראפ

 ךיז ןוא רעטמאאב רעשיטעיװאם א ןעמוקעגנא זיא טײצ

 עשיטעיװאס ןעמענוצנא םיכסמ ןענעז רימ יצ טגערפעג

 קירוצ טלאװעג .טגאזעגפא ךיז ןבאה עלא .טפאשרעגריב

 וצ ןראפוצקירוצ טשינ ןסאלשאב באה ךיא .ןליופ ןײק

 זיא טשער יד ׳טבא ןבילבעג ןענעז 40 יד ןופ .ןרעלטיה

 .קעװא

 ןיב ךיא .טכאש רעד ןופ טײרפאב ךיז רימ ןבאה ראי ןכאנ

 השמ ןענופעג ךיז טאה סע וװ ׳לטעטש־ןבענ א ןיא קעװא

 באה ךיא .קינלעימכ ןופ גרעבניױו לאומש ןוא יקסװעינשאװק

 טעבראעג .ײרעלשיט ׳ךאפ ןײמ ײב טעברא ןעמוקאב טראד

 זיא׳ס ןעװ ,1941 ראי ןיא .טנכײצעגסיוא ךיז ןוא טײצ א

 ךאנ ךיא באה ׳גירק רעשטײד־שיםור רעד ןכארבעגסיוא

 ןעמ עכלעװ ןיא ׳וױרב עטצעל יד םײה רעד ןופ ןטלאהרעד

 טדײל יעמ ׳יעכעלקערש א זיא בצמ רעד זא ׳ןבירשעג טאה

 ײדד .גנורעדינרעד עכעלקערש וצרעד ןוא טיונ ןוא רעגנוה

 ןוא ײמרא רעטיור רעד ןיא טריזיליבאמ ךימ ןעמ טאה לאמ

 ־םיוא ןא ןזעװעג ןיב ךיא לײװ ׳טזאלעגפא ךימ לאמ סעדעי

 עלא .קירבאפ ןיא רעטעברא רעטוג א וצרעד ןוא רעדנעל

 ןענעז סע ׳טריזיליבאמ ןראװעג ןענעז עקיטכילפ־רעטילימ

 ׳ךעלגנײנרעל ןוא טײל עטלא זיולב ןבילבעג קירבאפ ןײמ ןיא

 .קירבאפ רעד ןופ רעטײל רעד ןראװעג ןיב ךיא זא.יוזא

 ןופ ךורבסיוא ןטימ זיא ׳ילאמ ריאמ ׳ןוז םרעדורב ןײמ

 ךאנ טימ ענליװ ןופ ןעמוקעג רימ וצ גירק ןשטײד־שיםור

 ענײז ׳יוב ײב ןטעברא ןביוהעגנא טאה ריאמ .םירבח ײרד

 טײצ רענעי וצ ײמרא רעד ןיא טריזיליבאמ ךיז ןבאה םירבח

 ןבאה ןסור יד .סיוראפ ןעגנאגעג רעטילימ עשטײד םאד זיא

 טנגעג רעזדנוא ךיוא ןוא ןטנגעג ענעדישראפ טריאוקאװע

 געװ רעד ׳עיזורג ןײק געװ ןפיוא קעװא ןענעז רימ .סאבנאד

 ןא טרידראבמאב טאה ןעמ .רערעװש רעײז א ןזעװעג זיא

 ןאד ןיוש זיא יקסװעינשאװק השמ רבח ןײמ .רעהפיוא

 ןעגנאגעג ןענעז רימ .ײמרא רעד ןיא טריזיליבאמ ןזעװעג

 רדסכ ךיוא ןענעז עבלעװ ׳ןגוצ ףיוא ןעגנורפשעג ןוא םיפוצ

 ןעמוקעגנא רימ ןעגעז ימ רערעװש ךאנ .ןראװעג טרידראבמאב

 זענעז טרעטאמראפ ןוא קיטשראד ׳קירעגנוה .וואטסאר ןײק

 .סחנפ רבה ןײז ןוא ילאמ ריאמ ׳ךיא ,ןאד םעד רעבירא רימ

 רימ .סילפיט ןײק ןעמוקעגנא רימ ןענעז גוצ־טסאל א טיכ

 א ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ זיב טרעדנאװעג רעטײװ ןבאה

 טימ ריאמ טאה טראד .עיזורג ןיא ימאשזראב עלעטעטש

 ךיא ןוא ׳זאלג ןופ קירבאפ א ןיא ןטעברא ןביוהעגנא ןםחנפ

 .טײצ א ןגעלעג ןוא ןראװעג קנארק ןיב ךיא ײרעלשיט א ןיא

 רעטײװצ א ןיא רעבירא. ךיא ןיב ׳ןראװעג טנוזעג ןיב ךיא ןעװ

 ־טיורב ןעיוב ןפלאהעג ךיא באה טראד ׳ילאכצ־יראנצ טאטש

 ׳רעפרעד ןיא ײרעלשיט ײב טעבראעג ךאנרעד ןוא ןלימ

 זדנוא טאה ׳טריזיליבאמ ןזעװעג טשינ ןענעז רימ .טאוױרפ

 ןטעברא־םגנאװצ עכעלטנפע ףיוא ןעמונעג טכאמ־רעטילימ יד

 עצנאג טעבראעג ןבאה רימ .ןעגנוגנידאב עטכעלש רעײז ײב

 ןעגנואימאב ערעװש ךאנ .טיורב לקיטש ןײלק א ראפ געט

 טראד ןופ זדנוא ןעמ טאה ןליװ ןקראטש רעזדנוא קנאד א ןוא

 .טײרפאב

 סילפיט ןײק טקישעג רעדיװ זדנוא טאה ״טאמאקנעיאװ׳, רעד

 טסוװרעד ךיז רימ ןבאה טראד .ץאלפ־סטעברא ןשירפ א ףיוא

 ײמרא רעשיליופ רעײג רעד ןיא עיצאזיליבאמ רעד ןגעװ

 ךיא .אקסװעלישאװ אדנאװ ןופ טפאשרעריפנא רעד רעטנוא

 רעד .ײמרא רעד ןיא טריזיליבאמ ךיז ןבאה רבח ןײמ טימ

 ןוא ןטנעמוקאד ערעזדנוא טרידיװער טאה טאמאקנעיאװ

 טלאװעג טשינ טאה רע .דײ א ןיב ךיא זא ׳רימ ײב ןעזעג

 ךיא זיב ׳ןריזיליבאמ טלאװעג טשינ ןוא ךימ ןענעקרענא

 א קיטייצכײלג ןוא דײ א ןיב ךיא זא ׳טגײצרעביא םיא באה

 רעד ןיא ןראװעג ןעמונעגנא ןענעז רימ .רעגריב רעשיליופ

 ־שיליופ א ןיא עװקסאמ רעטנוא ןראװעג טקישעג ןוא ײמרא

 ןזעװעג זיא סאד .טײהנײא־ןקנאט א ןיא רעגאל ןשירעטילימ

 גנודײלק עשירעטילימ ןעמוקאב באה ךיא .1943 רעבמעטפעס

 טנאםעד־קגאט גגולײטפא ןא וצ ןראװעג טלײטעגוצ ןיב ןוא

 טראד ךיא באה םישדח ײרד •ןסקיב עשיטאמאטיוא טימ

 גנאפנא זיב ׳ןעגנוביא יד ןוא גנולושסיוא יד טכאמעגכרוד

 ןסור ןוא ןדײ ׳ןקאילאפ ןענופעג טראד ךיז ןבאה סע .1944

 ךיוא רימ זיא טײצ רעצרוק א ךאנ .גנומאטשפא רעשיליופ ןופ

 ךיז טאה רעכלעװ ׳ןריאמ טימ ןדניבראפ וצ ךיז ןעגנולעג

 ראונאי ןיא .ץאלפ ןטיױוצ א ןיא ײמרא רעד ןיא ןענופעג

 .טנארפ ןפױא ץאלפ ןופ ןריר ןביוהעגנא ײמרא יד טאה 1944

 ןא ןבאה ןשטײד יד לײװ ׳רערעװש א ן׳עװעג זיא געװ רעד

 ןראפעג ןענעז ןגוצ עשירעטילימ יד .טרידראבמאב רעהפיוא

 ןםעלש טזומעג ןעמ טאה ןעקנאט יד .ןגעװ ערעװש רעײז ףיוא

 .ןרעסאװ ןוא ןפמוז ךרוד

 רימ ןעגעז עינאװעראה רערעװש ןוא ימ סיורג טימ

 רעשיסור־שיליופ רעקידהמחלמראפ רעד וצ ןעמוקעגנא

 רעד ןום לײט םלא סיוראפ ןעגנאגעג ןענעז רימ .ץענערג

 ענװאר רעטניה .ענװאר זיב ײמרא רעשיטעיװאם רעםיורג
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 •רעביא רעניװונײא יד ןבאה געװ ןצנאג םעד ךשמב דיוא ןוא

 רעביא ןשטײד יד ןופ תוחיצר עכעלרעדיוש יד ןגעװ ןבעגעג

 ןײמ דיז טאה ענװאר ײב .גנורעקלעפאב רעשידײ רעד

 .טלעטשעגפא גנולײטפא

 ןעגנערב ענװאר ןײק ןראפעג דיא ןיב לעפאב א טיול

 רעד ןיא קידנעמוקנײרא .רעטילימ ןראפ ריב ןוא ןטקיד

 סנירעטעברא עשיליופ יד ךימ ןבאה קירבאפ־ריב רענװאר

 ןבאה ײז סאװ ,טײרפרעד רעײז ךיז ץא טלגנירעגמורא

 .טאדלאם ןשיליופ ןטשרע םעד ןעזרעד

 ־עשראװ ןײק געװ םעד טצעזעגראפ רימ ןבאה ענװאר ןופ

 רעטניה לםײװ יד ןײגכרוד טפראדעג ןבאה רימ .עגארפ

 ךאנ ךיז ןבאה ןשטײד יד .אציליפ ךײט םעד ײב עשראװ

 עשטײד יד ןיא ןזעװעג זיא ןילדאמ ךיוא .עגארפ ןיא ןענופעג

 רעד וצ ךיז ןםײרוצרעבירא ןעװעג זיא לעפאב רעד .טנעה

 ,יקנאישזדוטם ףראד ןיא עציליפ ןוא עקראװ ןשיװצ לסײװ

 טשינ זיא קירב ןײק .ןטלאה םיא ןוא ץאלפ םעד ןעמענראפ

 ןםאשאב ןוא טרידראבמאב ךאנ ןבאה ןשטײד יד ןוא ןזעװעג,

 .ףמאק רערעװש א ןעמוקעגראפ זיא סע .לםיױו ןטײז עדײב

 ײװצ .טײז רעזדנוא ףיוא ןלאפעג ןענעז עטיוט ליפ רעײז

 א ןיא ץירא ,רעםאװ סאד רעבירא ןענעז ערעזדנוא ןקנאט

 ןעמ .עירעליטרא עשטײד יד ןסישאב ןביוהעגנא ןוא דלאװ

 עשיראזיװארפ א. רעםאװ ןרעביא טגײלעגרעבירא דלאב טאה

 ןעמ רעכלעװ וצ ןוא רעטערב ןופ ןטכאלפעגפיונוצ ׳עשזראב

 ןענעז םעשזראב יד .ךעלפיש־ראטאמ יױוצ ןדנובעגוצ טאה

 ײװצ ףיורא ןענעז ריא ףיוא ןוא גערב םוצ ןדנובעגוצ ןעװעג

 ףיוא ףיורא ןענעז ןטאדלאם 13 ךאנ טימ ךיא .ט־34 ,ןקנאט

 ־רעבירא זדנוא ןבאה ךעלפיש־ראטאמ יד ןוא ,עשזראב רעד

 ןופ רעײפ םיורג א רעטנוא לםײװ טײז רענעי ףיוא טריפעג

 .זדנוא ןבעל ןלאפעג ןענעז םאװ ,םעבמאב ןוא רעװעג־ןישאמ

 ןבאיוגעגנײא ךיז רימ ןבאה ,רעטעמ ראפ א קידנפיולפא

 ־רעבירא ןעמ טאה ףיש־ןאטנאפ רעד ףיוא .דרע רעד ןיא

 ערעזדנוא ןיא ןגעלעג ןענעז רימ .״אשױטאק״ א טריפעג

 אשױטאק א יװ ןעזעג רימ ןבאה גנילצולפ .טײרג סעיציזאפ

 ,ןקארשרעד ךיז ןבאה רימ .לםײװ רעד וצ קירוצ טראפ

 קידנענעק טשיג .ןא זדנוא טפײרג שטײד רעד זא קידנענײמ

 רעד ןעמוקעג זיא טציא !טכארטעג ךיא באה ,ןעמיװש

 ,רעדרעמ ןשטײד ןטימ םינפ לא םינפ ןפערט וצ ךיז טנעמאמ

 .טומ ןבעגעגוצ רימ טאה םאד .קלאפ ןײמ ןופ רעדרעמ ןטימ

 יד ןזיװאב קירוצ ךיז טאה עפאקא רעד ןיא יוזא קידנטראװ

 טשינ ןלאז רימ ןפורעג זדנוא וצ ןבאה רענלעז יד .אשױטאק

 ןבאה רימ ,רעקיאור ןזעװעג ןיוש ןענעז רימ .ארומ ןײק ןבאה

 א יװ ןעזעג ןוא טנארפ ןשטײד םוצ ןפראװעג קילב רעזדנוא

 ןצראװש טימ טקעדאב זיא רעטעמאליק א ןופ ךרעב חטש

 .טנארפ רעשטײד רעד טנערב םע ןוא ןעמאלפ ןוא ךיור

 ערעזדנוא .םיוראפ ןײג וצ לעפאב רעד ןעמוקעג זיא םע

 זדנוא ףיוא ןבאה ןשטײד יד .געװ ןיא טזאלעג ךיז ןבאה ןקנאט

 ץירא קיטײצכײלג ,טרעפטנעעג ןבאה רימ ,רעײפ א טנפעעג

 םיוראפ ןעגנאגעג זײװקיצנײא ,םאזגנאל ןוא רעדלעװ יד ןיא

 ןכלעװ ןיא ,דלאװ א ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ .ןקנאט יד ךאנ

 ןזעװעג ןיוש זיא שטײד רעד .םעיציזאפ ןעמונראפ ןבאה רימ

 .טנעאנ

 ןבאה ןשטײד יד .קירעגנוה ןוא דימ ןעװעג רענײז רימ

 .םרעפראװנענימ ןופ רעײפ קראטש א זדנוא ףיוא טנפעעג

 טרינאר רעװש זיא רעטיױוצ א ,ןלאפעג זיא זדנוא ןופ רענײא

 רעד ךיוא ,קירוצ ןפיול ןביוהעגנא טאה הרבח .ןראװעג

 ןבילבעג ןיב ךיא .ןעיצקירוצ ךיז ןליופאב טאה ריציפא

 ,כ;יב עשיטאמאטיוא ןײמ טימ עפאקא רעד ןיא ןײלא רענײא

 יד ןײז וצ םינפ לבקמ טײרג ,לגניצ ןפיוא רעגניפ ןטימ

 .טײרג ןזעװעג רימ ײב ןענעז ןטאנארג יד ךיוא .םיחצור

 .ןענעגער וצ ןביוהעגנא טאה םע .ליטש ןראװעג זיא גנילצולפ

 םעפאקא עלא זא ,ןעזעג ןוא טקוקעגמורא ךיז באה ךיא

 ןכלעװ טימ ,געװ ןפיוא קירוצ םיורא ןיב ךיא .קידײל ןענעז

 א םרעזדנוא טקרעמאב דלאב באה ךיא .ןעמוקעג ןיב ךיא

 וצ םיא רעװש ןביוהעגנא ןשטײד יד ןבאה דלאב .קנאט

 ןיב ךיא .ןענערב ןביוהעגנא טאה טנגעג יד ןוא ,ןםישאב

 א ףיוא ףיורא טראד ,עפאקא ןא ןיא ןײרא. לענש־ץילב

 ,קידנענײמ /׳אקסאב אקטאמ״ ןגירשעג טאה רענעי .טאדלאם

 טגאזעג ןוא טקיאוראב םיא באה ךיא .שטײד א ןיב ךיא זא

 ךיא ןיב ,טרעהעגפיוא טאה ײרעםיש יד ןעװ .ןיב ךיא רעװ

 •טכאנ עצנאג א ןגעלעג טראד ,עפאקא רעטײװצ א ןיא ןײרא

 רעד ןיא דלאב .טצענעגכרוד םאקלופ ךימ טאה ןגער רעד

 ןײמ ףיוא טגערפעג ךיז ,קנאט םוצ וצ ןוא םיורא ךיא ןיב ירפ

 ןא ןבעג וצ רימ טםוװעג טשינ טאה רענײק .גנולײטפא

 ןעמונעג ךימ טאה קנאט ןטײװצ א ןופ ריציפא ןא .רעפטנע

 ןופ טאדלאם א טקרעמאב ךיא באה געט ײרד ךאנ .ךיז וצ

 ןבאה עלא ליױו ,ןקארשרעד ךיז טאה רע .גנולײטפא ץימ

 זא ,ןבעגעגרעביא רימ טאה רע .טיוט ןיב ךיא זא טנײמעג

 .טענאד ןופ רעטעמאליק ײרד ךיז טניפעג גנולײטפא ןײמ

 ןײמ ןופ טאדלאם א ןעמוקעג זיא טכאנ רעבלעז רעד ןיא

 .גנולײטפא ןײמ וצ קירוצ ןעמוקעגנא ןיב ךיא ןוא גנולײטפא

 ידכ ,טײצ רעצרוק א ףיוא טײרפאב ךימ טאה ריציפא ןײמ

 ךיא באה םעד ךאנ ךײלג .ןריזארפא ,ןשאװמורא ךיז לאז ךיא

 ןעמוקאב ןבאה רימ .ריציפא םוצ לעפאב ןטיול טלעטשעג ךיז

 עלעיצעפם א ןריפוצםױא ןטאדלאס ןביז ךאנ טימ לעפאב א

 .אנוש ןופ טנארפ ןרעטניה עיצקא

 רעװעג ןדאלעג טימ טכאנ עצנאג א ןעגנאגעג ןענעז רימ

 םעיניל עטשרע יד וצ ןעמוקעגנא רימ ןענעז ירפ ץנאג ןוא

 ןופ דלעפ א ןיא ןײרא ןענעז רימ .רעטילימ ןשטײד ןופ

 ־עגפא ךעלטניב ןענאטשעג ןענעז זדנוא ראפ .לפאטראק

 רענײא טקורעגפא ,טלײטעצ ךיז ןבאה רימ .האובת ענעטינש

 ,ףראד םוצ םינפ ןטימ ,רעטעמ זסס—50 ךרעב ןטײװצ ןופ

 זא ,טקרעמאב רימ ןבאה ירפ ןײנ םורא .רעװעג ןטימ טײרג

 טנפעעג זיא םע .ףראד םאד ןא ןפײרג ןקנאט ערעזדנוא

 ןקנאט יד .ףראד ןפיוא ןוא ףראד ןופ ײרעםיש א ןראװעג

 ןעמענוצפיוא טײרג ןזעװעג ןענעז רימ .ןײטש ןבילבעג ןענעז

 טאדלאם א טקורעגוצ רימ וצ ךיז טאה גנילצולפ .ףמאק םעד
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 ףראד םוצ ׳רימ ראפ רעטעמ 40 ךרעב זא ,ןדלאמעג רימ ןוא

 םרעפײנם עשטײד עכעלטע םיוב א ףיוא טקעטשראפ ןענעז ,וצ

 טשינראג ןוא םיוב ןפיוא טקוקעג באה׳כ .(םרעליצ עטוג)

 טימ ןסאשעגסיוא ךיא באה טײקרעכיז רעמ בילוצ .טקרעמאב

 דלאב ןוא םיוב םוצ ןליוק עירעס א סקיב עשיטאמאטיוא ןײמ

 ךיא .םיוב ןופ שטנעמ א טלאפ סע זא טקרעמאב ךיא באה

 דלאב ןוא םיוב ןפיוא רעײפ סאד טקראטשראפ ףכית באה

 ךרעב םורא העש רעבלאה א ןיא .ןלאפעג רענײא ךאג זיא

 ןשטײד יד .ףראד ןפיוא ןעגנאגעג ןעקנאט ערעזדנוא ןענעז

 וצ ךיז ןרעטנענרעד ןוא ןעיצקירוצ ןביוהעגא ךיז ןבאה

 ןרעטנענרעד רעמ םאװ ךיז ןלאז ײז ,טראװעג באה ךיא .זדנוא

 עירעס רעדעי ךאג .רעײפ קראטש א. טנפעעג ײז ףיוא ןאד ןוא

 ענײמ ראפ ,ןעמאמ ןײמ ראפ״ :ןפורעגסיוא ךיא באה ןליוק

 ילאמ םוחנ
 עיזיװיד־אקשושטשאק רעד ןיא ריציפא סלא

 .״וקלאפ ןשידײ ןראפ ןוא רעטםעװש ענײמ ראפ ,רעדירב

 ןופ טרעהעג ךיז ןבאה ןשטײד יד ןופ ןעײרשעג עכעלרעמאי

 עגײמ ןופ ןלאפ םיחצור יד יװ ןעזעג באה ךיא .ןטײז עלא

 .ףראד סאד ןעמענראפ וצ לעפאב א ןעמוקאב באה ךיא .ןליוק

 ןפארטעגנא ךיא באה דלעפ ןפיוא .סיוראפ ןעגנאגעג ןיב ךיא

 .ןשטײד עטעדנוװראפ־רעװש ןוא עטעגרהעג ליפ ףיוא

 ־ראפ רעװש זדנוא ןופ רענײא זיא ףראד ןיא קידנעמוקגײרא

 ףליה עטשרע יד ןבעגעג םיא ןבאה רימ .ןראװעג טעדנוװ

 .עיצאטס־ספליה רעטשרע רעד וצ ןבעגעגרעביא םיא ןוא

 טשיג געט 6 ךאנ טרעטאמעגםיוא רעײז ןזעװעג ןיב ךיא

 ןיא םיוראפ ןעגנאגעג ןענעז רימ •ןפאלש טשינ ןוא ןםע

 באה גנילצולפ .עטעגרהעג ליפ ףיוא ןפארטעגנא ןוא ףראד

 רעשטײד א טציז זיוה א ןופ ןעמיוק ןיא זא ,טקרעמאב ךיא

 ךיז באה ךיא .ןטאדלאס ערעזדנוא טםישאב ןוא רעפײנם

 טגנאלרעד ׳ןקרעמאב טשינ ךימ לאז רע ,טעבנגעגרעטנוא

 קידנציז ,טנװא ןיא .ןסאשרעד םיא ןוא ןליוק עירעס א םיא

 זא ,טקרעמאב ךיא באה ,עפורג ןײמ ןופ טאדלאם א טימ

 ןא ןפײרג ןוא ןטאמאטיוא טימ הרוש א ןיא ןעײג ןשטײד

 טנעאנ רעײז ןזאלעגוצ ײז ןבאה רימ .גנוטכיר רעזדנוא ןיא

 םאװ ,רעײפ טימ ײז טישאב ,סיורא דרע רעד ןופ יװ ןאד ן־א

 רעד ןופ ךשמב רימ ןבאה יוזא .טעטכינראפ עלא ײז טאה

 ךיז ןבאה עלא .ןפירגנא טכא עכלעזא ןםיוטשעגפא טכאג

 סאד .ןשטײד יד ראפ ןטסולראפ עקראטש טימ טקידנעראפ

 עשטײד טימ טקעדאב ןזעװעג ןענעז דלעפ־ןבענ םאד ןוא ףראד

 ןטאדלאם ײרד ערעדנא ןעמוקעג ןענעז ירפ רעד ןיא .םירגפ

 .ןטײבסיוא זדנוא

 ןעמוקאב ךיא באה גנולײטפא רעד ןיא קידנעמוקנא

 ךיז ןזאלסיורא ,ןטאדלאס ריפ ךאנ ןעמענ :לעפאב םעײנ

 ןקידעבעל א ןעגנערב ןוא טנארפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 ערעװש א רעײז ןזעװעג זיא סאד .ןײרא באטש ןיא שטײד

 ןופ םעפאקא יד וצ טרעטנענרעד ךיז ןבאה רימ .עבאגפיוא

 .ןטאמאטיוא טימ ןוא טנעה יד ןיא ןטאנארג טימ ןשטײד יד

 ןבאה ןשטײד יד ,סעפאקא יד ןפײרגנא ןביוהעגנא באה ךיא

 רעטײװ ןוא ןקארשרעד טשינ ךיז ןבאה רימ .רעײפ א טנפעעג

 ,עפאקא רעד ןיא ןײרא ןענעז רימ .ףירגנא םעד טצעזעגראפ

 טרינאר זיא רעטײװצ א ,ןלאפעג זיא זדנוא ןופ רענײא

 ןקידנפיולטנא ןא טקרעמאב רימ ןבאה גנילצולפ .ןראװעג

 ,קירטש טימ ןדנובראפ ןוא. טפאכעג םיא ןבאה רימ .שטײד

 ןײא ךאנ טימ ךיא .סעטאמש טימ ליומ םאד םיא טקאפראפ

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא שטײד םעד טפעלשעג ןבאה טאדלאס

 • סרעזדנוא ןפארטעג רימ ןבאה געװ ןפיוא .גנולײטפא רעזדנוא

 עטשרע יד ןבעגעג םיא ןבאה רימ .טאדלאס ןטרינאר א

 דלאװ א וצ קידנעמוקוצ .םיוב א רעטנוא ןזאלעג ןוא ףליה

 ,סיוראפ ןפיול ןליופאב ןוא ןדנובעגםיוא שטײד םעד ךיא באה

 םיא טימ ךיא ןיב יוזא .רעװעג סאד טײרג קידנטלאה

 .ןבעגעגרעביא םיא ןוא באטש ןיא ןעמוקעגנא

 ־וצכרוד ךיז לעפאב א ןעמוקאב ךיא באה םנגראמוצ דלאב

 עכלעװ ,גנולײטפא־קנאט א םרעזדנוא וצ ןעמוקוצוצ ןוא ןסײר

 גנאגוצ רעד .םעיניל עשטײד יד ןופ טנעאנ ןענופעג ךיז טאה

 ןענופעג ךיז ןבאה םורא לײװ ,רעכעלרעפעג א. ןזעװעג זיא

 באטש ןופ .ןסאשעג רדסכ ןבאה עכלעװ ,סרעפײנס עשטײד

 לעפאב ןטכאמראפ ןוא םעגעבירשעג א ןעמוקאב ךיא באה

 ןײרא געװ ןיא טזאלעג ךיז באה ךיא .גנולײטפא רענעי וצ

 באה ךיא ,טשרעהאב ךימ טאה קערש סיורג .דלאװ א רעביא

 ,םעד ץארט .ןעמוקוצנא זײרפ ןדעי ראפ ןסאלשאב רעבא

 עשטײד ןיא ןלאפנײרא טנאקעג ךיא באה טונימ עדעי סאװ

 ־קנאט רעד וצ ןעמוקעגנא םולשב רעבא ןיב ךיא .טגעה

 ־רעביא דלאב לעפאב םעד ךיא באה קידנעמוקנא .גנולײטפא

 םלא טפירשרעטנוא ןא ןעמוקאב ןוא טנאדנעמאק םוצ ןבעגעג

 טאדלאס א טקרעמאב ךיא באה קירוצ קידנעײג .גנוקיטעטשאב

 ףיוא טםאלקעג רימ טאה רע .רימ רעטניה גנולײטפא ןײמ ןופ

 ןעגנאגעג טײצ עצנאג יד זיא רע זא ,טגאזעג ןוא ,עצײלפ רעד

 ךיז באה ךיא סאװ ,טרעדגוװעג קראטש ךיז ןוא ,רימ ךאנ



 870 ןילרעב זיב ענװאר ןופ ײמרא רעשילױפ רעד טימ — ילאמ םוחנ 869

 ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא .געװ ןכעלקערש אזא ףיוא ןײג ןעמונעג

 ־אליק ײרד ךרעב ןענופעג ךיז טאה םאװ ׳ןײרא, באטש ןיא

 ןופ גנוקיטעטשאב יד ןבעגעגרעביא ׳טנארפ ןופ רעטעמ

 טזאלעגקעװא ךיז ןוא גגולײטפא־ןקגאט רעד ןופ טנאדנעמאק

 א טיול ׳קלופ רעצנאג רעד זיא גאטימ ךאנ דלאב .ןעורפא

 ןיא טלעטשעגםיוא דלעפ ןפיוא סיורא לעפאב ןלעיצעפם

 כיורא טנעײל קינװאקלופ דעד .גנולײטפא רעזדנוא ךיוא ׳ןעײר

 רימ .ןטאדלאם ערעדנא ןופ ןעמענ טימ ןעמאזוצ ןעמאנ ןײמ

 עטשרע ןײמ ןעמוקאב באה ךיא ,קלופ ןראפ קעװא ךיז ןלעטש

 עשירעטילימ עטםערג יד ךיוא ןוא לארפאק םלא עגגאר

 .״יראטילימ יטיטריװ״ גנונעכײצסיוא

 ־עשראװ ףיוא טרירעג ןוא ץאלפ םעד ןופ םיורא ןענעז רימ

 יד ןעמונראפ ןוא טפמעקעג רעטײװ ןבאה רימ .עגארפ

 יד .עגארפ ןיא רעצעלפ ערעדנא ךיוא ןוא ״קירבאפ־לעדעװ״

 ןםאשאב ןבאה ןוא עשראװ ןיא ןזעװעג ךאנ ןענעז ןשטײד

 ־ףמאק עטסעב ענײמ ןופ ליפ ןלאפעג ןענעז טראד .עגארפ

 עטםרעװש יד טכאמעגכרוד ײז טימ באה ךיא םאװ ׳םירבח

 ןוז־ןרעדורב ןײמ ןעמוקעג רימ וצ זיא עגארפ ןיא .ןטײצ

 ןופ טײװ טשינ גנולײטפא ןא ןיא ןענאטשעג זיא םאװ ׳ריאמ

 .קעװאלצאג ןײק םיורא רימ ןענעז עגארפ ןופ .רימ

 ־סיורא ןאמ ןעצ ךאנ טימ ךיא ןיב רעטעפש טײצ א ןיא

 טנרעלעג .םלעכ ןיא עלוש־ןריציפא ןא ןיא ןראװעג טקישעג

 ןופ ךשמ ןיא עלוש יד טקידנעעג ןוא טכאנײב ןוא גאטײב

 עלאמראג ןיא ןרעיוד טכיורבעג טאה םאד ׳םישדח ףניפ

 ךאנ טקידנעעג עלוש יד באה ךיא .ראי ײװצ ןעגנוגנידאב

 .טנכײצעגםיא עלא ייב ךיז באה ךיא םאװ ׳םנעמאזקע ערעװש

 ־דאפ םלא עיצאנימאנ יד ןעמוקאב ךיא באה עדנע רעד ײב

 ןפיוא ןראװעג טקישעגקעװא קירוצ ןיב ךיא .קינשטוראפ

 קידנראפ .״רעדא״ ךייט םײב ןזעװעג ןיוש זיא סאװ ׳טנארפ

 .שטשאגדיב עיצאטס־ןאב רעד ףיוא פארא ךיא ןיב קלופ םוצ

 ןופ ענײא ׳ךעלדײמ עשידײ ײרד טנגעגאב טראד באה ךיא

 טגערפעג ךימ ןוא ןעגנאגעגנגעקטנא דלאב רימ זיא ײז

 שידײ א זיא סאד זא ׳טםוװעג טשינ באה ךיא ״יךמע״

 ריא טימ באה ךיא .גירק ןכאנ ןופ טראװ־סגנונעקרעד

 ןגעװ טלײצרעד רימ טאה יז ןוא שידײ ןדער ןביוהעגגא

 ־רעביא ריא באה ךיא .םוטנדײ ןשיליופ ןופ לרוג ןשיגארט

 ןיא רעטםעװש ןוא רעדורב ןײמ ןופ ןםערדא יד ןבעגעג

 ןעגנאגעג ןיב ךיא זא ׳ןבײרש ײז ןטעבעג ריא ןוא לארשי־ץרא

 .רעדירב ןוא רעטסעװש ענײמ ראפ ןעמענ־המקנ

 ראפ ׳ןקנאט ײרד טלײטעגוצ ר־מ ןעמ טאה טנארפ ןפיוא

 ־פיוא ןײמ .ךעלטראװטנאראפ ןײז טפראדעג באה ךיא עכלעװ

 ןכרוד ןקנאט יד טימ ןםײרוצכרוד ךיז ןזעװעג זיא עבאג

 ןענעז רימ ׳ףמאק רעד ןביוהעגנא ךיז טאה טכאנײב .רעדא

 ןראװעג ןםאשאב זיא םאװ ׳רעדא ןפיוא קירב א רעבירא

 עקראטש טימ ןטכיולאב ןבאה רימ .ןענאנאק עשטײד ןופ

 טנפעעג קיטייצכיילג ׳טנארפ ןשטייד םעד ןראטקעשזארפ

 ־ןאטנאפ א טגײלעג ײברעד ןוא ײז ףיוא רעײפ ךעלרעפעג א

 רעד טימ עירעליטרא ןופ ןזעוועג זיא רעייפ רעזדנוא .קירב

 ןענעז 1945 ץרעמ ןיא .ןענאלפארעא־רידראבמאב ןופ ףליה

 עשירעטילימ ליפ ךאנ טימ רעדא םעד רעבירא רימ

 ׳ןילרעב ןײק םיוראפ ןעגנאגעג רימ ןענעז גאט ןדעי .ןטײהנײא

 ןופ ןלעפאב קידנעמוקאב ןוא טקאטנאק ןיא קידנעײטש

 םיוראפ טקורעג ךיז רימ ןבאה גאט ןדעי .באטש רעזדנ־א

 .רעטעמאליק 40 ךרעב

 רימ ןבאה רעפרעד ןוא טעטש עשטײד קידנעײגכרוד

 ־רעביא ןזעװעג ןענעז ײז .ןשטײד ןגעק םעיצקא טריפעגםיוא

 עלאמראנ ןיא יװ ץלא ןפארטעג ײז ײב ןבאה רימ .טשאר

 ןליופאב ךיא באה ׳ןײרא ןענעז רימ וװ ףראד ןדעי ןיא .ןטײצ

 אראפ סאװ וצ טשראפעגסיוא ןבאה רימ .גנוקינײר א ןכאמ וצ

 ןפיוא ןבאה טײל־.ם.ם ןוא םיצאנ .טרעהעג ןבאה ײז ןטײהנײא

 ־סינימדא יד ןלעטשקעװא ןכאנ .ןעמוקאב לײטרוא רעײז טרא

 עלא ןיא יוזא .רעטײװ קעװא רימ ןענעז גנונעדרא עוױטארט

 ןבאה םוטעמוא .ןעמונראפ ןבאה רימ םאװ ׳רעפרעד עשטײד

 .ןליופ ןיא טעטש עשידײ עבורח יד ראפ ןעמונעג־המקנ רימ

 רימ זיב ׳םיוראפ ןעגנאגעג ןוא ןטלאהראפ ךיז גנאל טשינ

 באה טראד .ןילרעב רעטניה רעטעמאליק 30 ןעמוקעגנא ןענעז

 ־עיצארטנעצנאק א ןעײרפאב וצ לעפאב א ןעמוקאב ךיא

 ײװצ ןוא רעגאל םוצ קנאט ןטימ ןראפעגוצ ןיב ךיא .רעגאל

 ׳רעגאל ןופ טײז רעטײװצ רעד ןיא טקישעג ןקנאט ערעדנא

 טימ ןטפול רעד ןיא רעגאל םעד ןםישאב קראטש ןביוהעגנא

 ־רעטניא יד ןקידעש טשינ ידכ ׳רעװעג־ןישאמ ןוא ןטאמראה

 .עטאכעיפ ןענאטשעג ךיוא זיא עיציזאפסיד ןײמ וצ .עטרינ

 ׳רעיוט םוצ וצ ךיא ןיב רעגאל ןופ גנוםישאב רעצרוק א ךאנ

 ןיא ןײרא רעפיט ץלא ןוא ןכארבעגכרוד קנאט ןטימ םיא

 ןפיולטנא ןביוהעגנא ןבאה טײל־.ס.ס ןוא ןשטײד יד .ףיוה

 טכאמראפ ןזעװעג ןענעז עטרינרעטניא יד .הלהב סיורג ןיא

 יד ןקאהוצפיוא לעפאב א ןבעגעג באה ךיא .רעםעלש ףיוא

 ־פיונעצ קיטײצכײלג ןוא ןטנאטםערא יד ןעײרפאב ׳רעסעלש

 עטריטסערא יד .ץאלפ ןפיוא ײז ןעגנערב ׳ןשטײד עלא ןעלמאז

 םיא ןוא קנאט ןפיוא ןפראװעג ךיז ןבאה עטרינרעטניא ןוא

 ־ראפ ןופ ןשטנעמ ןענופעג ךיז ןבאה רעגאל ןיא .טשוקעג

 ןעמאזוצ ןטנאטםערא יד .ןדײ טימ ןעמאזוצ ׳רעקלעפ ענעדיש

 ןוא ןשטײד עלא טפעלשעגפיונוצ ןבאה ןטאדלאם ענײמ טימ

 זיא רעלטעצאק יד ןופ החמש יד .ץאלפ ןײא ףיוא טײל־.ם.ס

 .ןבײרשאב מוצ טשינ ןעװעג

 ׳רעכיוה א טימ ןוא ץאלפ ןפיוא ןענאטשעג ןיב ךיא

 יד טימ ןוט ךיא לאז םאװ״ :טגערפעג עמיטש רעקידנרעטיצ

 ־עטסיה ןוא ןײװעג טימ ןגירשעגםיוא ןבאה עלא ״? םרעדרעמ

 טריפעגםיוא זיא ןליװ רעייז .״׳.ייז ןטױט״ :ןעײרשעג עשיר

 טריפעגסיוא ץלא ןבאה ןטאדלאם ענײמ .טרא ןפיוא ןראװעג

 ראפ ןגעלעג ןענעז ןשטײד רעקילדנעצ ןוא לעפאב ןטיול

 באה םעד ךאנ .ןליוק ערעזדנוא ןופ עטיוט ןגיוא םנעמעלא

 ־ראפ טשינ לײװרעד :עטריטםערא יד וצ ןדנאװעג ךיז ךיא

 ךאנ ךיז ןעניפעג טנגעג רעד ןיא לייװ ׳רעגאל םעד ןזאל

 ײז באה ךיא .תונברק ףיוא ןרעיול ןוא ןשטײד עטנפאװאב

 ןלעטשגײא ןוא ןעמוקנא טעװ ײמרא יד זיב ׳ןטראװ ןטעבעג
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 דלאב באה ךיא .גנונעדרא עוױטארטסינימדא ןוא עליוױצ א

 ןטעבעג ןוא רעגאל םעד ןעײרפאב ןגעװ באטש םעד ןדלאמעג

 ךיא באה טרא ןפיוא .עקנארק יד ראפ ףליה עשיניצידעמ

 יד טבאװאב טאה רעכלעװ ׳טעטימאק א טלעטשעגנײא

 .זײפש טלײטראפ קיסעמלגער טאה ןוא ןסע ןופ ןעניזאגאמ

 ןזאלראפ וצ לעפאב א ןעמוקאב ךיא באה םעד ךאנ ץרוק

 טאה טראד .ןילרעב זיב געװ םעד ןצעזראפ ןוא רעגאל םעד

 טגפעעג ןבאה ןשטײד יד .ףמאק רעטצעל רעד טליפשעגפא ךיז

 רימ .ןילרעב ןופ רעטעמאליק ײרד ךרעב ,רעײפ קראטש א

 קראטש ןביוהעגנא ןוא תוחוכ עלא ןעמונעגנעמאזוצ ןבאה

 טוג טאה טאלפ־טםול רעזדנוא .ןילרעב ןרידראבמאב

 ןוא ןכארבעגנעמאזוצ ךיז ןבאה תוחוכ עשטײד יד .טעבראעג

 ןופ רעײפ א רעטנוא ןילרעב ןײק טרישראמנײרא ןבאה רימ

 ףיוא םיוראפ ןעגנאגעג ןענעז ןעקנאט ערעזדנוא .ןטאמראה

 .דנאטשרעדיװ ןדעי טרידיװקיל ןוא ןילרעב ןופ ןסאג יד

 .עבלע רעד וצ זיב ןזעװעג זיא עיניל־טנארפ רעזדנוא

 רענאקירעמא יד ןפארטעג רימ ןבאה עבלע רעד ףיוא

 יד ןיא .1945 ׳יאמ ןט־5 םעד ןזעװעג זיא םאד .ןטאדלאס

 ןשטײד ןופ ןפורג ענײלק ךאנ ןבאה ןילרעב םורא ןטנגעג

 לענש רעבא ןענעז ײז .דנאטשרעדיװ א ןלעטש טוװרפעג

 ־קירוצ ןוא ןילרעב ןופ םיורא ןענעז רימ .ןראװעג טרידיװקיל

 ןיוש רימ ןענעז טראד .רעגאל ןופ טנגעג רעד ןיא ןעמוקעג

 לעפאב םעד ןעמוקאב ןבאה רימ זיב ׳טײצ ערעגנעל א ןזעװעג

 ןיוש רימ ןבאה ןליופ ןײק געװ ןפיוא .ןליופ ןײק קירוצ

 באה ײז ןשיװצ .םרעגאל יד ןופ ןדײ עטיױפאב ליפ ןפארטעג

 ענײמ ״רעטםעװש ןוא רעדירב ערעײט ענײמ טכוזעג ךיא

 .ןפארטעג טשינ םענײק רעבא טײלםדנאל רעקינלעימכ

 גנאר ןרעכעה א ןעמוקאב ךיא באה ןליופ ץיק קידנעמוקנא

 .גגונעכײצםיוא עשירעטילימ עשירפ א ןוא



 ורעגאל עשיטעיװאס יד ױא / ואמײװ לארשי
 (ביבא־לת)

 ־המחלמ ןטימ ןענעז עכלעװ ׳רעקיגלעימכ יד ןופ בור רעד

 ךיז טאה ,טײז רעשיטעיװאס רעד ףיוא ןפאלטנא ךורבםױא

 •ליפעג סאד טאהעג ןבאה רימ .גרעבמעל ןיא טרירטנעצנאק

 זא ,טפאהעג ןבאה ןוא םײה רעד וצ טנעאג זיא טרא םאד זא

 ןענעק קירוצ ךיז ןלאז רימ טײהנגעלעג א ןכאמ ךיז טעװ סע

 עבלעז סאד .ערעײט ןוא עטנעאנ ערעזדגוא טימ ןקינײאראפ

 .ךעלטעטש ערעדנא ןופ ןדײ ליפ טכארטעג ךיוא ,םינפא ,ןבאה

 ענענירטנא יד ןופ רעטנעצ א ןראװעג ךיג ןכב זיא גרעבמעל

 ןיא רענוד א יװ .עיצאפוקא רעשיצאנ רעד ןופ םיחטש יד ןופ

 ןיא ,העידי יד ןפארטעג רעבירעד זדנוא טאה גאט ןלעה

 יד ןעמעננא ןזומ םיטילפ יד ךיוא זא ,גאט־זומת א מענײא

 םעד ןענאטשראפ טוג ןבאה רימ .טפאשרעגריב עשיטעיװאם

 רעד ןופ ןרינגיזער וצ טײדאב טאה סאד — הריזג רעד ןופ ןיז

 .תוחפשמ ערעזדנוא טימ ךיז ןעעז וצ לאמ א ךאנ גנונעפאה

 ןיא טניוװעג ךיא באה גרעבמעל ןיא טלאהפיוא ןײמ תעב

 טימ ןעמאזוצ ,סאג־אשטיװעלעסאי אקרעב רעד ףיוא םארק א

 ,לדנעמ ,רעדורב ןײז ןוא (קעסומ) יקםװאלאקימ ףסױ לאומש

 ,םארגאפ רעצלעיק ןתעב ןעמוקעגמוא רעטעפש זיא רעכלעװ

 לטאמ ,(ןוז סלרימ הנח)גרעברעבליז עשטיא ,םיובנזאר קיזײא

 רעצלעיק רעד ןופ ןוז םערטיפ לאיחי יקםװאשראװ ,ןאזנדירפ

 .ןדײ רעצלעיק ײװצ ךאנ ןוא (סאג

 ־עגפא ןוא טריטםערא עלא רימ ןענעז טכאנ א רענײא ןיא

 ־אלװאפ־יא־ארטאיפ רעד ףיוא רעגאל א ןיא ןראװעג טקיש

 יד .תוחפשמ ןא ןשטנעמ זיולב ןעװעג ןענעז סאד .סאג

 )סעזעג ןענעז עלעצ ןיא רימ טימ .סיורג ןעװעג זיא טפאשגנע

 םורטש רודגיבא ,דלעפנײטש רעדירב יד ,יקסרובמאס לארשי

 רימ עכלעװ טימ ןקאלב ערעדנא יד ןיא .רעלימ םהרבא ןוא

 ךאנ ןעװעג ןענעז ,טקאטגאק םוש ןײק טאהעג טשינ ןבאה

 ןועמש) בצק ףסױ בײל — ײז ןשיװצ ׳רעקינלעימכ ליפ

 ןטראגטםול ,ןאמפיוק רעזײל ,יקצעכום לבײל ,(ןוז םלדארטס

 .ערעדנא ליפ ךאנ ןוא לײװ ףסױ ,געװ רעקסוב ןופ

 טאה׳מ סאװ םעיזיװער עקידרדסכ ןוא ןציז שדוח א ךאנ

 זיא םאװ ץלא זדנוא ײב קידנעמענוצ ,טריפעגכרוד זדנוא ײב

 ןיב ךיא — ןריפםיורא ןביוהעגנא זדנוא ןעמ טאה ׳ןלעפעג ײז

 יד וצ ןראװעג טריפעגפא ןענעז סאװ עטשרע יד ןופ ןעװעג

 ײב ,טראפסנארט רעד זיא ןראפ שדוח א ךאנ .ןענאגאװ

 גנאגכרוד ןיא ןעמוקעגנא ,רעגנוה ןוא ןעגנוגנידאב עכעלקערש

 רימ ןענעז אד .לװאלסאראי־קסניביר ײב יראבערעפ רעגאל

 טימ .קאראב א ןיא ןאמ 25 — סעפורג ןיא ןראװעג טלײטעצ

 •ץלעיק ןופ עטנאקאב ןוא רעקינלעימכ ךס א ןעװעג ןענעז רימ

 טנעקעג טאה רעכלעװ ,שטשעל ןבואר רענײא ,ײז ןשיװצ

 \ ןאמײװ לארשי

 טנעקעג לסיב א ךיז ןעמ טאה םיא ךרוד ןוא שיסור לסיבא

 מאה רעגאל םעד ןופ .םירמוש ערעזדנוא טימ ןקידנעטשראפ

 לפיש־ףמאד א טימ טריפעגרעבירא ךאנרעד דלאב זדנוא ןעמ

 םישדח 7—6 ןבאה רימ וװ ,אװעינעגראט רעגאל ןטײװצ א ןיא

 ירפ ןופ טעבראעג ןבאה רימ .רעדלעװ ןקאה םײב טעבראעג

 םוצ ראנ ןעמוקאב רימ ןבאה ןסע ןוא טנװא ןיא טעפש זיב

 .ןרעגנוה

 ןםעגעג ןוא ןעמאזוצ ןטלאהעג ךיז ןבאה ,רעקינלעימכ ,רימ

 25 ןופ עפורג עדעי טאה ללכ ךרדב .פאט ןײא ןופ וליפא

 ןבאה ןגעקאד רימ — פעט ריפ־ײרד ןעמוקאב ןטנאטסערא

 טאהעג טאה רענײא ןוא ,ײר א טיול פאט ןײא ןופ ןסעגעג עלא

 טלאפ סע יװ רעמ ןסע טשינ טעװ רע זא ,ןטײװצ םוצ יורטוצ

 .קלח ןײז ףיוא םיוא

 ־שטעיװש ךורב ןענופעג ךיוא ךיז טאה עפורג רעזדנוא ןיא

 טגיוטעג םרעדנוזאב ךיז טאה רע .(״עקשטוב״) קינ

 ןסילש וצ טײצ רעד טימ ןעגנולעג ךיוא םיא זיא סע ןוא

 םאװ ,םיצפח ןוא טלעג ראפ .סרעכוק יד טימ ״טפאשטנאק״

 ןעמ טאה ןרעגאל עלא ןיא)ןטיהוצפױא ןזיװאב ךאנ ןבאה רימ

 ײב ןעמונעגוצ טאה׳מ ןוא םעיזיװער טריפעגכרוד זדנוא ײב

 ־עמוקאב רימ ןבאה ,(ל״גדא םרעגײז יװ ,ןכאזטרעװ עלא זדנוא

 .טלײטעגוצ ןעמוקאב לעיציפא טאה׳מ יװ ׳ןסע רעמ לסיב א

 ןעמענפא רעלײטראפ םוצ וצ זיא סאװ ,רעקינלעימכ רעדעי

 יד ןרעה טזאלעג טאה ,״סעקשטאטראק״ יד ףיוא זײפש יד

 ןבעג וצ טסוװעג ןיוש טאה רענעי ןוא ,״קיגלעימכ״ גנוזאל

 ןײלא ךורב .פוז לסיב רעטכידעג א רעדא סעיצאר עטלפאט

 םיא לאז רענעי ,רעכוק־טפיוה טײב טלעופעגסיוא ךיוא טאה

 יד ןשאװ ןפלעה ךוק ןיא ןעמוק ןסע־טכאנ ןכאנ ןביולרעד

 טראד רע טגעלפ טעברא. רעד ײב .לפאטראק ןלײש ןוא םילכ

 לאראב ןיא זדנוא וצ ןעלגומשנײרא ךיוא ןוא טעז רעד וצ ןסעפא

 ןטראװ ןיוש ןגעלפ רימ .ןסע לםיב א טכאנ רעד ןטימ ןיא

 ןעװעג דימת ןענעז רימ לײװ ,םעד ףיוא דלודעגמוא טימ

 עלא רימ ןענעז ׳קאראב ןיא ןײרא זיא ךורב ראנ יװ .קירעגנוה

 ןכורב קנאדא ״דדועס־״תוצח״ רעד וצ סרעגעלעג יד ןופ פארא

 ־טכאנ רעד וצ ,לסיבא רעטעפש ,ןעמוקעגנא ךיא ךיוא ןיב

 ־ראפ םעד טימ ןטיבעג רדסכ ךיז ןבאה רימ .ךוק ןיא טעברא

 השמ טאהעג ךיוא היכז יד טאה לאמ וצ לאמ ןופ ןוא ןגינעג

 ןיא רעגנוה ןופ ןבראטשעג רעטעפש זיא רעכלעװ ,ןאמשעל

 בײל ןוא (ןוז סעריק לאומש) יקםרובמאם לארשי ,זאכלאק א

 ״דחפשמ ןײא יװ ןעװעג ךעלקריװ ןענעז רימ .בצק ףסױ

 .ןפלאהעג קיטײזנגעק ךיז רימ ןבאה טעברא רעד ײב ךיוא
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 15.10.1939 גרעבמעל — ײמרא, רעשיליופ רעד ןופ ןטאדלאס עטריזיליבאמעד רעקינלעימכ טימ םיטילפ רעקינלעימכ

 * אקעבער ,לאשזאק שיבײל ,רעזנאשזק : ןגיל

 עשוהי ,יקםװעינשאװק השמ ,ןאמדירפקחצי ,ןאסנדירפ ריאמ ,יקצילראג אבא ,יקצאבארקס שיבײל ,יקםװארדנעמ עטנ :יןציז עײר עטשרע סטכער ןופ
 יקצינרעשז לקנאי ,יקסװאשראװ

 ,רעגנוא רזעילא ,ץאק המלש ,רעגנוא לאומש ,יקסװאשראװ לשרעה ,יקצילראג ריאמ ,רעלימ לשרעה ,לאלצב : ןעײטש עײר עטייװצ טטכער ןופ

 ז ןײטשלקניפ עמסיז ,ןאמײנ לםאי

 •ןײטשדלאג םירפא ,ןאמפיוק ןועמש ,יקסרוגאלאיב לאומש ,ןאמפיוק לאומש ,גרעבנײטש עטנ־השמ ,טנאקאבמוא : ןעײסש עײר עטירד סטכער ןופ

 יקצילראג םוחנ ,טםילדלאג .א ,ןאמפיוק

 ןקאה ןופ הכאלמ יד טנאקעג טשינ טאה זדנוא ןופ רענײק םגה

 רעדעי — טסאפעגוצ ךיז זיא טשינ יװ רימ ןבאה ,רעדלעװ

 באה ךיא .תוחוכ ענײז ראפ ןעװעג זיא םאװ ,טעברא אזא. וצ

 רעמײב עטקאהעגפא יד טגעזעג ,געז־טנאה א טימ טעבראעג

 א טימ טאה קינשטיװש ךורב ,רעטעמ ײװצ וצ רעקיטש ףיוא

 טײרגעגוצ טאה רעדא ןגײװצ יד ןופ רעמײב יד טקינײרעג קאה

 השמ טימ יקסרובמאס לארשי .ןגעזרעטנוא םוצ רעמײב יד

 םײב געז־טנאה רעסיורג א טימ טעבראעג ןבאה ןאמשעל

 עטגעזעצ יד טאה גרעבנײטש לסאי בײל •רעמײב יד ןקאה

 ךײלג טאה יקצעכום לבײל .טרא ןײא ףיוא טלמאזעג רעצעלק

 םהרבא .טאטשראװ־רעילאטס ןיא ןטעברא וצ ןביוהעגנא

 ךאװש רעײז טליפעג ךיז גאט ןטשרע ןופ דלאב טאה רעלימ

 רעגאל ןיא ןטעברא יד ײב עכאװש יד ןשיװצ ןבילבעג זיא ןוא

 ־דלאװ א ןעװעג םײה רעד ןופ זיא סאװ ,ןטראגטסול •אפוג

 .ץלאה סאד ןטסעמ םײב טעבראעג טאה ,רחום

 ־וקעגפארא רעגאל ןיא ןענעז ,ןכאװ עכעלטע טעבראעגפא

 ־סיוא יד .ךשראפ״ חנוא ןביוהעגנא ןוא ןטםידוװאקנע ןעמ

 גאט ןצנאג א ךאנ ,טכאנײב ןעמוקעגראפ ןענעז ןעגנושראפ

 ,ךימ ןרעטאמ טכענ עכעלטע ךאנ .ןרעגנוה ןוא ןטעברא רעװש

 :רימ ןופ טגנאלראפ ןבאה ײז םאװ טעמתחעג ץלא ךיא באה

 יד ךעלצעזעגמוא רעבירא ןיב ךיא זא ,טעמתחעג באה ךיא

 ןעמוקעגנא גרעבמעל ןײק ןיב׳כ םגה ,ץענערג עשטײד־שיםור

 ךיוא באה׳כ ;ןײרא ןיהא ןענעז ןטעיװאם יד רעדײא ךאנ

 ןוא טסילאטיפאק א ןעװיעג זיא רעטאפ ץימ זא ,טעמתחעג

 רעשראפםיוא יד ןבאה יוזא — רעטעברא ןופ ראטאטאאלפםקע

 ־וצנגעקטנא ךיז חוכ ץיק טאהעג טשינ באה׳כ ןוא טריטקיד

 קירעגנוה ןוא טעברא רעד ןופ דימ ןעװעג ןיב׳כ לײװ ,ןלעטש

 .טכענ יד ןיא ןײז־ךאװ ןבילוצ

 םוצ .רעגרע ץלא ןראװעג ןסע םאד זיא טײצ רעד טימ

 סרעריפנא יד — ןעמוקאב טשינ ןצנאג ןיא ןעמ טאה ןרעכיור

 ־ראפ ןעגנולײטוצ ערעגאמ ךיוא יוזא יד ןבאה רעגאל ןופ

 ןיב ךיא .םישובלמ רעדא טלעג ראפ ץראװש ףיוא טפיזק

 ־נדייל — רערעכיור ץיק טשינ ןיב ךיא סאװ ןדירפוצ ןעװעג
 קאבאט לםיב א ראפ ןבעגעגקעװא ןבאה רערעכיור עכעלטפאש

 .ןסע ערעגאמ סאד וליפא

 זיא׳ס ןעװ ,לאמיןײא •זעװעג ךעלגעמ טשינ זיא ךיז ןגאלק
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 רעםעב לסיב א ןבעגעג זנוא ןעמ טאה ,עיסימאק א ןעמוקעג

 ,ךיז ןגאלק וצ טשינ טגאזעגנא זדנוא טאה׳מ רעבא ,ןסע וצ

 טשינ זדנוא טעװ ןוא ןיע תיארמל זיולב זיא עיםימאק יד לײװ

 .ןכאמ רעסעב

 הצע ןײא ןעװעג זיא ןםע רעםעב לםיבא ןעמוקאב וצ ידכ

 סאװ ׳ןעװעג רעבא זיא השעמ יד .עמראנ יד ןגײטשרעביא —

 ערעזדנוא ןוא ןראװעג טלפאטראפ עמראנ יד זיא סנגראמוצ

 .געיעג םעד ןיא ןטלאהעגסיוא טשינ ןבאה תוחוכ

 יד ןקאפ וצ לעפאב א ןעמוקאב רימ ןבאה רעטניװ ןטימ ןיא

 סאװ ןםע סאד •םופוצ — ץירא געװ ןיא ךיז ןזאל ןוא ןכאז

 ןסעגעגפיוא ןעמ טאה געט ײרד ףיוא ןעמוקאב ןבאה רימ

 ןוא טעז רעד וצ ןסעפא שטאב לאמ ןײא״) הדועס ןײא ףיוא

 ,(םעקינרעגאל עלא ןופ םולח רעד ןעװעג זיא — ״ןבראטש

 — ענעריורפעג ןוא עקירעגנוה — רימ ןענעז ךעלדנע ןוא

 ןבאה טראד .יראבערעפ רעגאל ןטשרע ןיא קירוצ ןעמוקעגנא

 ןופ טאה׳מ עכלעװ ,ןדײ עשיליופ ןסאמ ןפארטעג רעדיװ רימ

 ענעדײשראפ וצ טקישעג זדנוא יװ יונעג טקנופלמאז םעד

 רעדיװ רימ ןבאה ײז ןשיװצ .יורטסאגלאװ ןיא ןטעברא

 ןעװעג רעירפ ןענעז רימ עכלעװ טימ ,רעקינלעימכ ןפארטעג

 ־נײטש רעדירב יד ,םורטש רודגיבא ,לײװ ףסױ ־טדײשעצ

 רעגאל ןיא טקישעגפא זדנוא ןעמ טאה ןענאד ןופ .א״א דלעפ

 יד וװ עטקישראפ טנזיוט 40—30 ןופ רעגאל א — שטילגוא

 ןטשרע םעד ןיא יװ ערעגרע ליפ ןעװעג ןענעז ןעגנוגנידאב

 א ךאנ ןוא 1 רעמונ רעגאל ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ .םוקמ

 רעטעברא יד טלײטעצ ןעמ טאה גנוכוזרעטנוא רעשיניצידעמ

 ןוא ךיא .ערעטנוזעג ןוא עכאװש — םעיראגעטאק ײװצ ףיוא

 ־עטאק רעטײװצ רעד וצ טרעהעג ןבאה קינשטעיװש ךורב

 ךיא .רעטשרע רעד וצ — רעקינלעימכ עקירעביא יד ,עיראג

 ןא וצ ןראװעג טקישעגפא רעבירעד ןענעז קינשטעיװש טימ

 רעדײא םײהא טזאלעג טשינ טאה׳מ וװ רעגאל ןיא טעברא

 ןבארג וצ ןעװעג זיא עמראנ יד .עמראנ יד טקידנעעג טאה׳מ

 רעד ײב ףיט יד רעטעמ א ,דרע ענעריורפעג רעטעמ ןביז

 געט בור םעד .טסארפ דארג קיםײרד ײב סאד ןוא ,אגלאװ

 ׳ןםיורד ןיא ןבילבעג טכאנראפ טעברא רעד ךאנ רימ ןענעז

 םײב רימ ןבאה עמראנ רעד ןופ טנעצארפ ףניפ יװ רעמ לײװ

 ־ראפ א ןיא לאמ ןײא .ןריפםיוא טנעקעג טשינ ןליװ ןטסעב

 זיא רעגאל ןופ רעיוט םוצ ןעמוקעגנא ןענעז רימ ןעװ ,טכאנ

 רימ .ןזאלוצנײרא טשינ זדנוא לעפאב א ןעװעג טראד ןיוש

 רעד ןעװ ,ט:אנ רענעי ןיא ןראװעג ןריורפראפ רעכיז ןטלאװ

 טשינ ךיז טלאװ ,ץפח ןעמאנ ןטימ דײ א ,רעגאל ןופ רעריפ

 זדנוא ןעמ טאה טכאנ רעבלאה ןיא .טמעראברעד זדנוא ףיוא

 •טזאלעגנײרא

 ױא׳ם זיב — ײװצ זיב שדוח א טרעיודעג יוזא טאה םאד

 ,טלעטשעגטםעפ ןוא עודקםאמ ןופ עיסימאק א ןעמוקעגפארא

 טשינ רעמ זיא עפורג רעזדנוא ןופ רענײא ןײק טעמכ זא

 זדנוא טנדראראפ טאה ןוא ,טעברא רערעװש ןײק וצ לגוםמ

 א .אפוג רעגאל ןיא תוכאלמ ענעדישראפ ײב ןקיטפעשאב וצ

 דעד ןופ שדוח א ףיוא ןראװעג טײרפאב ךיוא ןענעז לײט

 ןײטשדלאג רתלא
 רעשםעמלאד סלא 1945 ײמרא רעשילגנע רעד ןיא
 רעדנעלגנע ןיא ןסור יד ןשיװצ ןילרעב ןיא

 קינשטעיװש ךורב .ןעװעג ךיא ךיוא ןיב ײז ןשיװצ — טעברא

 — ײרעקעב רעד ןיא טעברא ףיוא ןראװעג ןעמונעגנא זיא

 ״קינלאשטאנ״ םעד ״טרימשעגרעטנוא״ טאה רע יװ םעד ךאנ

 זיא סאװ ,ץפח ןקיצנײא םעד — רעגײז םענעדלאג א טימ

 יװ ןטיהעג טאה רע סאװ ךאז א ,םײה רעד ןופ ןבילבעג םיא

 ןײז ןופ הנתמ א ןעװעג זיא םאד לײװ ׳פאק ןיא גיוא ןא.

 רעגאל ןיא רעקנארק סלא ןראװעג טקישעגפא ןיב ךיא .ןטאט

 .רעקינלעימכ ןפארטעג רעדיװ באה׳כ וװ ,1 רעמונ

 ךיא ןיב ראי ןבלאהרעדנא עקידרעטײװ יד ןופ ךשמ ןיא

 ־נוהעג .רעטרע־סגנוקישראפ םינימה לכ ךאנ ןיא ןעװעגסיוא

 עשיליופ יד זיב ,גנאל יוזא — טקנערקעג ןוא ןטילעג ,טרעג

 ־יקםראקיש ןופ טאטלוזער ןיא ןראװעג טײרפאב ןענעז רעגריב

 .ײמרא־סרעדנא רעד ןיא טריזיליבאמ ךיז ןבאה רימ .ךאמפא

 וצ ןעמונעגנא טכײל יוזא ןעװעג טשינ רעבא זיא דײ א ראפ

 ןעמונעגנא אי ןענעז םאװ ,רעקינלעימכ יד ןשיװצ .ןרעװ

 עיםרעפ ךרוד ןעמוקעגנא ןעגנורעדנאװ עגנאל ךאנ ןוא ןראװעג

 ־דלאג רעטלא :ןעװעג ןענעז ,לארשי־ץרא ןײק קאריא ןוא

 .פורטש רודגיבא ,ןײטשדלאג םירפא ,ןײטשדלאג אנינח ,ןײטש

 ,במאדהשמ ,ןיטראמףםױ ,ןײטשניװעל ןנח ,קינשטעיװש ךורב

 ־עגנא ןיב ךיא ךיוא .ןוז םהירמש דוד ,רזעילא ,ילאמ לדנעמ

 קנארק רעבא ךיא ןיב טנעמאמ ןטצעל ןיא .ןראװעג ןעמונ

 ןדא גוצ ןופ טצעזעגפארא רימ טאה׳מ .סופיט ףיוא ןראװעג

 יד ןביוהעגנא ךיז טאה׳ם זיב ,דנאלםור ןיא ןבילבעג ןיב׳כ

 .ןליופ ןײק עיצאירטאפער

 — ןעװעג געװ רעטשרע ןײמ זיא ,ןליופ ןײק ןעמוקעגנא

 באה ,טאטש רעזדנוא ןופ ןברוח םעד ןעזעג .קינלעימכ ןײק

 ־יליבאמ ךיז ןוא לארשי־ץרא ןײק קעװא ,ןביוהעגפיוא ךיז ךיא

 .טײהײרפ םלארשי ראפ ףמאק םוצ טריז



 דנאבראפנטצרןרעביא ועגנורעדנאװ־המחלמ ענײמ / ואמצײװ מיצנב
 (קראי־ױנ)

 ־יטש־המחלמ א טליפעג ךיז טאה 1939 רעמוז ןצנאג םעד

 ײב ןעגנוטײצ יד טראװעגפא ןעמ טאה ירפ רעד ןיא .גנומ

 טימ .טפױקראפ לענש ךיז ןבאה עכלעװ ׳רעכאמרעגײז לשנא

 זא ,םעײנ יד ןעמוקעג זיא פארא למיה ןופ יװ ,לאמ ןײא

 ראפ .ןרעלטיה טימ ךאמפא ןא ןסאלשעג ןבאה ןטעיװאם יד

 ׳טמיטשעג קניל ןעװעג זיא עכלעװ טנגױ רעקינלעימכ רעד

 .רענוד א יװ ןעמוקעג סעײנ יד זיא

 .ךעלטעצ־עיצאזיליבאמ ןלײט ןביוהעגנא ןעמ טאה דלאב

 ענײז עלא יװ ןעװעג זיא רעכלעװ ,שזאקורד קילעז ךיוא

 ־ײטאב טםנרע ךיז טאה ,טאדלאם רעטנידעגםיוא ןא רעדירב

 טלמאזעג ךיז ןבאה קראמ ןיא .ךעלטעצ יד ןלײטעצ ןיא טקיל

 םאװ ״דמחלמ רעד ןגעװ טדערעג טאה ןעמ ןוא ןדײ ךעלדער

 ־יבאמ ןבאה ירפ רעד ןיא קיטשרענאד .םיוא טא־טא טכערב

 רער ןיא .לטעטש ןיא טנעװ יד טקעדאב ןטאקאלפ־עיצאזיל

 ןײמ ןעזעג ךיא באה ,ןגיוא יד טנפעעג באה ךיא ןעװ ,ירפ

 באה ךיא .טניױו ןוא טײטש יז יװ ,טעב ןײמ ײב רעטומ

 .ךיוא ךימ טפור ןעמ זא ןענאטשראפ

 טימ ןראפ טפראדאב ןבאה רעקינלעימכ עטריזיליבאמ יד

 ןײק װאיעשזדנעי ןופ ןוא װאיעשזדנעי ןײק עקיעלאק רעד

 ןיפ טײלגאב ׳עקיעלאק רעד וצ קעװא ןענעז רימ ןעװ .ץלעק

 רעביא ןגיולפעגכרוד ןענאלפארע עשטײד ןענעז ,ןרעטלע יד

 רעד ןיא ןײרא ןוא טנגעזעג ךיז ןבאה רימ .פעק ערעזדנוא

 עטריזיליבאמ ךם א ןסעזעג ןיוש ןענײז קינײװעניא .עקיעלאק

 ׳דעלעדײ א״ :ןרעה טזאלעג דלאב ךיז ןבאה ײז ,ןקאילאפ

 רוטפ רימ ןלעװ טשרעוצ ראנ ןרעװ רוטפ ךײא ףראד ןעמ

 ענבאװדעי החמש ״\ ךײא ןופ ךאנרעד ,ןרעלטיה ןופ ןרעװ

 ׳ךײלג עלא טציא ןענעז רימ״ :טרעפטנעעג ףיורעד ײז טא

 ״!ריא יװ טוג יוזא דנאל סאד ןקידײטראפ טציא ןעייג רימ

 .ןראװעג ליטש ײז ןענעז טלאמעד טשרע

 טוג המחלמ יד ןיוש ךיז טאה ,װאיעשזדנעי ןײק ןעמוקעגנא

 טא׳דעג רימ ןבאה דלאב ןוא :טירש ןוא טירט ףיוא טקרעמעג

 ־נײרא ןעמ זיא ,םראלא רעד ךיז טקידנעעג .םראלא־טפול א

 טלאזעג זדנוא ןבאה סאוז ׳ןענאגאװ ענעפא ןיא ןכארקעג

 ןגיולפעגנא רעדיװ רעבא ןענעז דלאב •ץלעק ךאנ ןריפ

 םעד טרעהעג טאה ןעמ רעדײא ךאנ ןענאלפארע עשטײד

 .לקגיװ רעדנא ןא.ןיא ןפאלעצ ךיז זיא רעדעי .םראילא

 זיא םע זיב ןעמראלא. טאהעג רימ ןבאה לאמ עכעלטע

 טימ טליפעגנא ןראװעג ןענעז ןענאגאװ יד ,רעטצניפ ןראװעג

 ,רעקינלעימכ עכעלטע ,רימ .עליוױצ ןוא םירעיופ ,ןשטנעמ

 ךיז ןלאז רימ ןאגאװ ןײא ןיא ןעמונעגנעמאזוצ ךיז ןבאה

 ןיא ןעמ טאה גאט ןבלעז םעד .למוט םעד ןיא ןרילראם טשינ

 מראד ןעגעז םע .זיוה םיורג א טרידראבמאב װאיעשזדנעי

 ןופ קעװא ןענעז םיצאקש .ןדײ עכעלטע ןראװעג טעגרהרעד

 יד טכארבעג ײז ןבאה ,ןסע ןפיוק ןײרא טאטש ןיא ןאב רעד

 ןענעז רעזײה עלא .ןעמוקאב טשינראג ןעק ןעמ זא ,םעײנ

 ןבאה רימ .םאג ןיא שטנעמ ןײק טשינ טעז ןעמ ,טפאלקראפ

 ,ןדײ ןוא םײוג ,רעקינלעימכ עלא ןעמונעגנעמאזוצ ןאד ךיז

 ןעמוקוצנא יוזא ױו ,ןאט וצ םאװ ,הפיסא לקיטש א טאהעג

 ,טרירעג גוצ רעזדנוא טאה טכאנײב טשרע .ץלעק ץיק

 ןפור ןביוהעגנא טאה ןעמ ,ךיז טלעטשעגפא ׳לםיבא ןראפעגפא

 ןענעז ײז .סרעםײװש 32 ןפורעגפא ךיז ןבאה סע .רעסײװש א

 א ןעמונעג טאה םע .וױטאמאקאל םעד ןםײװשראפ קעװא

 ןראװעג זיא םע ןעװ .ןראפעג רעטײװ ןענעז רימ ןוא לםיב

 ןבאה סעשזאיעלאק יד ןוא טלעטשעג גוצ רעד ךיז טאה ,גאט

 ןלאז ןוא גוצ םעד ןופ ןײגרעטנורא ןלאז רימ ,ןדלאמעג זדנוא

 ןפיוא .גוצ ןטײװצ א ןעמענ ןלעװ רימ וװ ,עיצאטס יד ץיגכרוד

 יד ףיוא גוצ ןטרעטעמשעצ א ןגיל ןעזעג רימ ןבאה געװ

 .רעטײװ ןראפעג ןוא גוצ ןטײװצ ןפיוא ךיז טצעזעגפיוא .ןסלער

 רעמ ץלא םינמים־המחלמ יד ןבאה ,ץלעק וצ רעטנעענ םאװ

 ,טרעטשעצ ןעװעג ןענעז ןטארד־ןאפעלעט יד •טקרעמעג ךיז

 יד .סעבמאב יד ןופ רעבירג ןעזעג ןעמ טאה טראד ןוא אד

 עטלעטשעגנא טימ רעטילימ ןופ טצעזאב ןעװעג ןענעז גרעב

 ךיא ןיב ,גוצ םענופ רעטנורא .ןענאלפארע ןגעק ןענישאמ

 .ןםע םעפע ײז ײב ןוא ךיז ןענעגעזעג החפשמ ןײמ וצ קעװא

 ןיוש טאה שטײד רעד זא ,טםוװרעד ךיז ךיא באה טראד

 טפאלקעגקירוצ םיא טאה ןעמ ראנ טבאנ יד ןעמוקנײרא טלאזעג

 ךיז ןעגנאגעג ןוא ןסעגעגפא באה ךיא זיב .ןישטעשזאב ײב

 ענײמ .טרידראבמאב טײצ עצנאג יד ןעמ טאה ,ןלעטשוצ

 ־עיצאזיליבאמ םוצ ןעגנאגעגטימ רימ טימ ןענעז ןעניזוק

 ןעװעג רעבא זיא טראד .לקנוט ןעװעג ןיוש זיא םע .טקנופ

 כאװ ,ןשטנעמ םורא ךיז ןעײרד םע .רעדור א ןא ףיש א

 ,טשינ ןענעק ײז ןוא ,טעטש ערעדנא ןיא ןלעטשוצ ךיז ןפראד

 באה ךיא .סעיצאטס יד ןוא ןגעװ יד טרידראבמאב ןעמ לײװ

 ־מײהא ,עקטאגאר רעקינלעימכ רעד ףיוא ןײג וצ ןסאלשאב

 רימ ןענעז ״דמוהמ א ןראװעג זיא גנילצולפ .םורג א ןלעפאב

 טשינ ןצנאג ןיא ןעמ טאה םנגראמוצ .םײה א ןפאלעג ךיוא

 ןעמוקעגראפ טכאנײב ןענעז םע לײװ ׳םאג ןיא סיורא טגעקעג

 ןדײ .טאטש ןיא ץירא ןענעז ןשטײד יד ןוא ןטכאלש עפראש

 ־קירוצ ןענעז ןוא ץלעק ןופ ןפאלטנא טאהעג ןענעז סאװ

 .קינלעימכ ןופ םעיד עטכעלש טלײצרעד ןבאה ,ןעמוקעג

 יד זא ,עטכישעג עצנאג יד טרעהעג ןיוש ןעמ ט,אה קיטײרפ

 טעגרהעגםיוא ןוא שרדמה תיב סאד טנערבראם ןבאה ןשטײד
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 ,קינלעימכ ץיק ןייגוצמײהא ןקארשעג דיז באה דיא .ןדײ 12

 טקישעגטימ םיא טימ ןוא ׳ןײטשנװעל ליכ ןפארטעג ךיא באה

 גנוטײלגאב ןיא דיא ןיב קיטנוז .עטנעאנ ענײמ וצ םורג א

 ־רעטילימ א וװ טארטסיגאמ ןיא קעװא סעניזוק יױוצ ענײמ ןופ

 ןענעז רימ .ןײגוצמײהא ״סעקטסופעשפ״ ןבעגעג טאה ןאמ

 ףיוא ןעמוקעגנא ןענעז רימ יװ דלאב .סיפוצ ןעגנאגעגמײהא

 .דליב קירעיורט א ןפארטעג רימ ןבאה ,סאג רעצלעק רעד

 ־םיורא ,רעזײה עטכאמראפ־בלאה יד ןיא ןענאטשעג ןענעז ןדײ

 וצ ךיז םעפע ידכב ,ץלעק ןופ רעצימע טמוק׳ס יצ טקוקעג

 ןענעז ׳עניזוק ץימ טימ ןעזרעד ךימ ןבאה ײז ןעװ ׳ןסיװרעד

 טעז סע יװ ,טגערפעגםיוא ךימ טײקירעגײנ טימ ןוא םיורא ײז

 טשינ באה דיא יצ טגערפעג ךימ טאה רעדעי .ץלעק ןיא םיוא

 קעװא ךיוא ןענעז עכלעװ ׳ןוז א רעדא רעדורב א םנײז ןעזעג

 באה ךיא סאװ ץלא ןבעגעגרעביא ײז באה ךיא יימרא רעד ןיא

 טײרפעג ךיז באה ךיא .ןײרא בוטש ןיא םײהא ןיב ןוא טםוװעג

 טרעטשראפ רעבא זיא דײרפ עקיזאד יד .עטנעאנ יד טימ

 ןשטײד יד םאװ ,טרעהעג באה ךיא יװ םעד ךאנ ׳ןראװעג

 טכאנײב .קערש ןיא ןגעלעג זיא קינלעימכ .ןאטעגפא אד ןבאה

 ךיז ןבאה םינכש .רעזײה יד ןיא טפאלקראפ ךיז ןעמ טאה

 סאװ ,סעײנ טלײצרעד ךיז טאה ןעמ ןוא ןעמונעגנעמאזוצ

 ׳ןעװעג טשינ זיא אידאר ןײק שטאכ ׳טרעהעג טאה רענײא

 הפמ ןבעגעגרעביא ןעמ טאה ךאד ,טשינ ךיוא גנוטײצ ןײק

 טכא עטשרע יד .רעטרע ערעדנא ןיא ךיז טוט סע םאװ ןזואל

 .קראמ ןיא ןײגוצםיורא טגאװעג טשינ רענײק טאה ,געט

 ןביוהעגנא ךיז ןעמ טאה ןכאװ 3—2 ךאנ ׳לסיבא רעטעפש

 יד ליױו ,גנאל ףיוא טשינ רעבא .קראמ ןיא ןפאכםיורא

 סע ןעװ .גאט ןדעי יוזא .טעברא רעד וצ טפאכעג ןבאה ןשטײד

 ןעװ ׳קינלעימכ ןיא טכאמ עליוױצ יד טלעטשעגנײא ךיז טאה

 עשיליופ טימ ןטעברא ןביוהעגנא טאה טארטסיגאמ רעד

 ןטעברא ןביוהעגנא ךיוא טאה ׳ןראםימאק עשטײד ןוא עטמאאב

 ןדנאװעג ןאד ךיז טאה סעזערפ־הליהק רעד .הליהק עשידײ יד

 זא ראנ ׳טעברא ןײק וצ ןפאכ טשינ ןלאז ײז ׳ןשטײד יד וצ

 .טלעטשעגוצ ןיאא עקאט ךיז טאה ןעמ .ןײג ןײלא טעװ ןעמ

 ףיוא טפאהעג טאה ןעמ ןוא רקפה טליפעג ךיז ןבאה ןדײ

 זא ,גנאלק א טײרפשראפ ךיז טאה לאמ א טימ .סנ א םעפע

 טיול ןליופ טימ טלײטעצ ךיז ןבאה ןשטײד יד טימ ןםור יד

 זא ,טסײה םאד ,גירק־טלעװ ןטשרע ןראפ ןופ ןצענערג יד

 ןשטײד יװ תױה .ןטעיװאס יד וצ ןעגנאלאב לאז קיגלעימכ

 ןביוהעגנא ײז ןבאה ,ןליופ ץנאג ןעמונראפ טאהעג ןױש ןבאה

 טאה ןעמ לײװןוא .דנ;-לשטײד ןײק קירוצ רעטילימ ןעמענסיורא

 ןעמ טאה ,קינלעימכ טזאלראפ רעטילימ סאד יװ ןעזעג

 זא טרפב ,טאטש ןיא ןײרא ןלעװ ןסור יד זא ,ןבײלג ןביוהעגנא

 ןעװעג טשינ זיא קינלעימכ ןיא ןעװ ,געט ןעװעג ןענעז סע

 ־טעטש עקימורא יד ןיא ךיוא יוזא ,רענלעז רעשטײד ןײא ןײק

 ןופ ןטלאהעגפא עקאט ךיז ןבאה ןשטנעמ עגנױ ךם א .ךעל

 ןענעז םעפורג עכעלטע יװ םעד ךאנ ,ןטעיװאם יד וצ קעװא

 ןופ ןעמוקעגקירוצ וליפא ןענעז ךס א .קעװא טאהעג ןיוש

 ןענעז רעדא ןפאלטנא טאהעג ןענעז ײז ןיהוװ .גרעבמעל

 ןסורג ערעײז .טפאשנגנאפעג ןופ ןראװעג טײרפאב טאהעג

 ,טלײצרעד ןבאה ײז .עטכעלש־בלאה עטוג־בלאה ןעװעג ןענעז

 עלא יװ ,טקיטכעראבכײלג ןענעז ןדײ ,ײרפ עקאט זיא׳מ זא

 ךיוא זיא ןעניװו וצ ןוא ליפוצ אטשינ זיא ןםע רעבא ׳רעגריב

 ןדעי טאה ןגעװטסעדנופ .סאג ןיא ךיז טרעגלאװ ןעמ •אטשינ

 עגנױ סנטסרעמ ,עפורג עטײװצ א טזאלעגקעװא ךיז גאט

 זוא װאקאר ןײק עקײלאק רעד טימ ןראפעג זיא ןעמ .ןשטנעמ

 ,ןרופ טימ רעדא סיפוצ — טנעקעג טאה רענײא וװ ןטראד ןופ

 ןגעלפ ךם א .ןראפ וצ הנכם א ןעװעג זיא ןאב רעד טימ לײװ

 רעדא ,טריבאר טאה ןעמ לײװ ,געװ ןטימ ןופ ןרעקקירוצ ךיז

 .טכײל ןעװעג טשינ זיא׳ם .ןגאלשעג טאה ןעמ

 הביבם רעד טימ קינלעימכ זא ,ןטאקאלפ ןעגנעהםיוא ןטימ

 רעד טאה ,עקארק ןופ טנעמאנרעװאג םעד וצ ןעגנאלאב

 ךיז ןעװעג זיא רעודש .טרעהעגפיוא ןםור יד ןגעװ גנאלק

 ןבאה גאט א םענײא ןיא רעבא ,לטעטש םעד טימ ןדײשעצ

 יעד ןיא .ךעלקעפ ענײלק טכאמעג רעקינלעימכ עפורג א רימ

 •עקיעלאק רעד וצ םיורא רימ ןענעז ירפ

 ןעגנודעג רימ ןבאה ,ױרפ ןײמ טימ װאקאר ןײק ןעמוקעגנא

 ןא טכאמעג ןבאה רימ .װאטנעמילק ךאנ ןראפעג ןוא רופ א

 ,ןראפ וצ קערש א ןעװעג זיא ץלעק ךרוד לײװ ,געװמוא

 ןקאלאפ יד ןוא ,רעטילימ ךם א טרינאיצאטס טאה ןטראד

 ײמרא רעשילױפ רעד ןיא רעקינלעימכ
 ,גרעברעבליז הדוהי ,אקנעשסױ לאומש :סקניל ףיוא סטכער ןופ ןציז סע

 ,גרעבדלאג ךלמ ,יקצילראג אבא : סקניל ףיוא סטכער ןופ ןעײטש סע

 םנעמאיד םײח
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 ׳טעברא רעד וצ טפאכעג טאה ןעמ .ן־זײ ףיוא ןזיװעגנא ןבאה

 זיא װאטנעמילק ןיא .גוצ ןופ ןפראװעגרעטנורא ןוא ןגאלשעג

 טאה גראװגנױ •ןקארשעג ןדעי טאה סאװ ,טײקליטש א ןעװעג

 א זדנוא ןשטנוװעג ןוא ןײרא געװ ןיא טײרגעג ךיז אד ךיוא

 ךאנ ןעמוקעגנא רימ ןענעז טכאנ רעד ףיוא ,עזײר עכעלקילג

 עכעלטע ןםאלשעגנא זדנוא וצ ךיז ןבאה אד .שזעימאדנאס

 ןיא רימ טימ ןעמאזוצ טנידעג ןבאה םאװ טנײרפ ענײמ

 רימ ןעװ םנגראמוצ .ןראפעגטימ זדנוא טימ ןוא ,רעטילימ

 ןמעליב־ןאב ןפיוק ןעגנאגעג ןוא ןאב רעד וצ קעװא ןענעז

 טאה רעכלעװ ׳רעריםאק רעד טאה ׳קםגאשזעל ךאנ ןראפ וצ

 רעסעב ןלאז ײז ,ןטארעג ײז ,רעשזעימאדנאס יד טנעקעג

 רימ ןעװ ,טכאג ןעװעג ןיוש זיא סע .לשימעשפ ןײק ןראפ

 טרא ןפיוא ןעמוקעגנא .לשימעשפ וצ טרעטנענרעד ךיז ןבאה

 ןריפ ײז זא ,טגאזעגוצ ןוא טראװעגפא זדנוא םירעיופ ןבאה

 פענײלק א ראפ ץענערג רעד ךרוד טכאנ יד רעבירא זדנוא

 גנאל טשינ טאה םע .טמיטשעגנײא ךײלג ןבאה ,רימ .לאצפא

 .בוטש ןיא רעיופ א ײב ןעװעג רימ ןענעז ,ןעמונעג

 ןבאה טײצ רעד ךרוד •ןעװעג ןטראד רימ ןעגעז געט טכא

 יד ןײגרעבירא טשינ טראד ןעק׳מ זא ,טסוװרעד ךיז רימ

 ןופ טבאמעג ךיז הסנרפ א ןבאה םירעיופ יד ןוא ץענערג

 רימ .ץענערג יד רעבירא ןליװ עכלעװ ,ןדײ עכעלקילגמוא יד

 רעדיװ זיא אד .םײהא ןראפוצקירוצ ןםאלשאב טאהעג ןבאה

 ־קילג א ףיוא טריפעג ךימ טאה סאװ ,סניוזא םעפע ןעשעג

 םעד ףיוא לקנוט ץנאג ןעװעג ןיוש זיא םע ןעװ .געװ ןכעל

 ךיא באה ,טראװעג ןבאה רימ וװ לכעלאזקאװ םענײלק

 .ןראי עלעטימ יד ןיא יורפ עשידײ עשיטאפמיס א ,טקרעמאב

 רימ טאה יז ןוא ,םעומש א ריא טימ טפאכעג באה ךיא

 ־רעבירא רעטכײל זיא׳ס וװ ,קסנאשזעל ךאנ ןראפ וצ ןטארעג

 פאק םעד טקעטשעגסיורא ןבאה רימ ןעװ .ץענערג יד ןײגוצ

 ראפ זיוה :טפירשפיוא ןא ןעזעג רימ ןבאה ,לאזקאװ םענופ

 םינפ זײב א טימ יוג א .ןאט קוק א וצ רימ ןענעז .עזאלמײה

 רימ ןבאה םיא ײב ןוא .למעז טימ ײט טפיוקראפ זדנוא טאה

 טארטםיגאמ םוצ ןײגוצ ןפראד רימ זא ,טסוװרעד ךיוא ךיז

 ־רעבירא ״עקטסופעשפ״ א ןעמ טגירק ןשארג 50 ראפ ןוא

 חנוא טאה ,ןסיורד ןיא םיורא ןענעז רימ ןעװ .גוב מעד ץיגוצ

 זיוה ןיא םיא וצ ןײגוצוצ טגײלעגראפ ןוא דײ א טראװעגפא

 גאטײב רעגײז א 12 .סעקטסופעשפ יד ןכאמ זדנוא טעװ רע ןוא

 ןעמענוצפא ןײרא טארטםיגאמ ןיא טריפעג זדנוא דײ רעד טאה

 טרידיװער ןשטײד יד זדנוא ןבאה ןטראד .סעקטסופעשפ יד

 ןבאה ,סקיטכיװ ץיק טאהעג טשיגראג ןבאה רימ ױו יוזא ןוא

 ןעמ טאה ןרידיװער ןכאנ .ןעמונעגוצ זדגוא ײב טשינראג ײז

 טשרע רימ ןבאה ןטראד ןוא ףיוה ןיא טזאלעגנײרא זדנוא

 .ןאמ 30 א רשפא ,רעקינלעימכ עפורג עסיורג א ןפארטעג

 טראװעג ןבאה ןםיורד ןיא .טײרפרעד ײז טימ ךיז ןבאה רימ

 דלאב רעבא .ןריפוצקעװא זדנוא רענעגעװ טימ םירעיופ

 ןשטײד ןבאה ,טארטסיגאמ ןופ ןראפעגקעװא ןענעז רימ יװ

 טלעטשעגפא ןבאה םירעיופ יד ,טײלגאב זדנוא ןםקיב טימ

 וצ ןלאצאב ןסײהעג זדנוא ןבאה ןשטײד יד ןוא ןריפ יד

 טזומעג ןוא הצע ןײק טאהעג טשינ ןבאה רימ .סעטאלז ײװצ

 א ןעװעג זיא עכלעװ ,קירב רעד וצ ןעמוקעגוצ .ןלאצאב

 20 וצ ןלאצ טזומעג רעדיװ רימ ןבאה ,עשיראזיװארפ

 ךיז רימ ןבאה ,רעסאװ סאד רעבירא .ןאמ א ראפ ןשארג

 ןראט ןשטײד יד וװ טםײה׳ס ,םאפ ןלארטײנ םעד ףיוא ןענופעג

 טאה טכאמ עשטײד יד רעבא ,רעטילימ ןײק ןטלאה טשינ

 סאװ ,ײצילאפ רעשיליופ רעד טימ ןעמאזוצ טריגער טראד

 ךסא טניוװעג ןבאה סאפ םעד ףיוא .ןשטײד יד טנידעג טאה

 .טאטש ןופ ןבירטעגסיורא טאהעג טאה ןעמ םאװ ,ןדײ

 ןא וצ םערדא ןא טאהעג טאה רעקינלעימכ יד ןופ רענײא

 ע*יא ךיז רימ ןבאה ,ןקיטכענ וצ וװ ,דײ ןכעלטנרא

 טעפש זיב טכארבראפ רימ ןבאה טראד .ןײג טזאלעג ןיהא

 םעד ףיוא ףאלש א טפאכעג לםיבא ןוא ןײרא טכאנ רעד ןיא

 ײרד ןעגנודעג זדנוא דײ רעד טאה סנגראמ וצ ףיוא ןוא ליד

 30 ײב ןעװעג זיא םע .ץענערג רעד וצ ןראפוצוצ ןריפ

 ,םײוג ענעלטנרא ענײז טאהעג ןיוש טאה רע .רעטעמאליק

 זדנוא לאז ןעמ ,ןזאלרעד טשינ טפראדאב ןבאה סאװ

 טראװעגפא עקאט זדנוא ןבאה געװ ןפיוא .געװ ןפיוא ןריבאר

 ןבאה ײז .ןריבאר וצ קעװצ ןטימ םירעיופ רעניאארקוא ײרד

 .עפורג עסיורג א ןעװעג ןענעז רימ לײװ ׳טגאװעג טשינ רעבא

 סענאמרופ םירעיופ יד ךיוא ןוא ,ןשטנעמ קיםײרד יװ רעמ

 ןבאה ץענערג רעד וצ ןעמוקעגנא .זדגוא טימ ןעװעג ןענעז

 ןא טימ ףראד םעניפ רעניאארקוא ראפ א ןעמונעגפיוא זדנוא

 םינוק וצ יװ ךעלטנײרפ טדערעג זדנוא וצ טאה רע .רעריפנא

 זטעבעגנײרא זדגוא ןבאה ײז .טלעג ןזײל ליװ ןעמ עכלעװ ײב

 ןעװ ןוא ,ןסיורד ןיא ץיז טשינ ןלאז רימ ,סעטאכ יד ןיא

 יד ןריפרעבירא זדנוא רע טעװ ,רעטצניפ ןרעװ טעװ סע

 טקרעמאב רעניאארקוא רעד טאה רעטצנעפ ןכרוד .ץענערג

 ןײגםיורא זומ רע זא ,טגאזעג זדנוא רע טאה ,ןריציפא עשטײד

 רעד ןיא ןעמונעג זדנוא ןבאה ןריציפא יד .ןדלעמ ײז

 ךיז ןבאה רימ .עיזיװער א זדנוא ײב ןריפוצכרוד עדנאמאק

 ןענופעג ךאנ ןבאה ײז ןוא ײר רעגנאל א ןיא טלעטשעגסיוא

 ךאנ ןוא ויש ראפ א ,ףײז לקיטש א ,ןליוז ראפ א ןעמעװ ײב

 רענײק טאה ןכאז עקיטכיװ ץיק ליױו ,ןטײקינײלק עניוזא

 םאװ ,סאד ןקארשעג רעמ רעבא זדנוא טאה םע .טאהעג טשינ

 טשינ ןזאל ןסור יד זא ,טגאזעג זדנוא טאה טנאדנעמאק רעד

 .קירוצ ץיג טשינ ןזאל ןשטײד יד ןוא ,ןסיש ײז ,רעבירא

 רעבא זיא אד ,ץיגוצרעבירא טײרג ןעװעג ןיוש ןענעז רימ

 זדנוא ײב טלאװעג ןוא ןעמוקעגנא םיצקש ףראד עצנאג׳ם

 טאה ,טפעשעג םעד וצ םיפתוש ןעװעג ןענעז עלא .טלעג

 ײװצ א ײב ןעװעג ןענעז םע .סעטאלז 10 וצ טלאצעג רעדעי

 ענײלק ןיא טלײטעצ ךיז ןעמ טאה ,ןשטנעמ טרעדנוה

 ןעמאזוצ ןטלאהעג ךיז ןבאה רעקיגלעימב ערעזדנוא .םעפורג

 טלאװעג טשינ ךיז טאה רענײק לײװ ,עפורג רעסיורג ןײא ןיא

 רעד ןעװעג זיא רעםאװ לאמש א •קעװא ןענעז רימ .ןדײשעצ

 רימ ןוא טערב א טגײלעגרעבירא טאה ןעמ ׳ןכײצ־ץענערג

 ןײג ןסײהעג זדנוא טאה׳מ .״ףוס־םי״ םעד רעבירא ןענעז

 ןענעז סעפורג עלא .טכיל ןעזרעד ןלעװ רימ זיב ,סיוױאפ
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 .ןטלאהראפ ןדעי טאה ץילימ עשיטעיװאם יד ןוא לענש קעװא

 רימ ןוא םאזגנאל טגעװאב ךיז טאה רעבא עפורג רעזנוא

 זיא ץילימ עצנאג יד זא ׳יוזא ,עטצעל יד ןעמוקעגנא ןענעז

 ןעװ .ןלאפעגנײרא טשינ ןענעז רימ ןוא קעװא טאהעג ןיוש

 טהצעעג זדנוא ןדײ ןבאה ,לטעטש ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ

 זיא סע לײװ ,עיצאטס־ןאב רעד וצ טכאגײב ןײג וצ טשיג

 יד ףיוא ןרעיול ןטידנאב ןוא רעטעמאליק 15 ןופ ךלהמ א

 ןײרא בוטש ןיא ךיז וצ ןטעבראפ זדנוא טאה דײ ןײא .ץגעװ

 קראמ ןיא טריצאפש רימ ןבאה םנגראמוצ .ןקיטכענוצרעביא

 ,רעבירא טכאנײב ןענעז סאװי עלא .ןעװעג זיא עמרוט יד וװ

 זיא יוזא .העש 24 ףיוא הםיפת ןיא טראפשראפ ןעװעג ןענעז

 .רעטצנעפ יד ךרוד ןעזעג ךיז ןבאה רימ .רודעצארפ יד ןעװעג

 וצ קעװא ןענעז רימ .זדנוא וצ טקוקעגרעטנורא ןבאה ײז װו

 ןיא ןעװעג ןיוש רימ ןענעז סנגראמ וצ ףיוא ןוא ןאב רעד

 .גרעבמעל

 ןבאה סאװ רעקינלעימכ וצ קעװא רימ ןענעז גרעבמעל ןיא

 טאהעג ןיוש ןבאה ײז .טנדראעגנײא טאהעג ךיז טראד ןיוש

 סאװ ,םײה א ןעגנילטכילפ רעביא טכאמ רעד ןופ ןעמוקאב

 עקאט זיא םע .רעמיצ א טימ בלעװעג א ןופ ןענאטשאב זיא

 רעמעראװ א ןעװעג רעבא זיא׳ם .גנע ץנאג ןעװעג

 ןפיוא ןפאלש וצ טכעלש טשינ ןעװעג ךאנ זיא ,רעבמעצעד

 טיורב טימ ״סעקפוז״ ןעמוקאב רימ ןבאה ןסע ךײש םאװ .ליד

 ״גנוניוװ א ךאנ ךיוא ןעװעג .גאט א לאמ ײװצ טלײטעגוצ

 םיא וצ .יורפ ןײז ןוא טײלג לשיפ וצ טגנאלאב טאה סאװ

 רעד ןיא לײװ ,רעטפא ןעמוקנײרא ןביוהנא ןעמ טגעלפ

 ןטראד טגעלפ קישטליװ לבײל .גנע ןראװעג זיא םײה רעטשרע

 טלעג טנידראפ וליפא ןוא רעטכאט ןײז טימ ןציז קידנעטש

 לשיפ וצ רעטנענ ןעװעג ראנ ןענעז םאװ עלא .רעריזירפ סלא

 ןסעומש ןעמ טגעלפ ןטראד •ןעמוקנײרא טראד ןגעלפ ,טײלג

 געלפ ׳״דחפשמ א ןענופעג באה ךיא .ןעוט וצ םאװ ןטכארט ןוא

 ־ראפ גאט ןצנאג א ןוא יורפ ןיימ טימ ןקיטכענ ייז ייב ךיא

 ךיז ןבאה ערעקיאעפ יד .םײה רעקינלעימכ רעד ןיא טכארב

 רעד ראפ טלאצאב טוג טאה ןעמ .ץלאה ןקאה וצ ןעמונעג

 טנידראפ ןוא קעה ןדא ןגעז טפיוקעג ךיז ײז ןבאה ,טעברא

 .ןבעל ףיוא

 טהצעעג ,ןעמאזוצ ןטלאהעג ךיז ןבאה רעקינלעימכ עלא

 ןענעז עכעלעטע .החפשמ ןייא יוו ןטייווצ ןטימ רענייא ךיז

 יד ןיא םאבנאד ןײק קעװא ןענעז לײט ,םײהא קירוצ קעװא

 ־ײז זופ ןעמוקעג טשינ ןענעז ןםורג עטוג ןײק .ןבורג־ןלױק

 רעטוג רעד .ןביירשראפ טלאוועג טשינ רעמ רענייק ךיז טאה

 ־רעדניק .- זדנוא טימ ןעהנעטנײא טגעלפ רעלדנעהנײלק םײח

 ־עפש !ןטראד טשינ גיוט׳ס ,טשינ טראפ סאבנאד ןייק ,ךעל

 וצ ןבײרשראפ ךיז ןאק ןעמ זא ,טריםנאנא ןעמ טאה רעט

 ןעק ןעמ ןוא רעטרע ענעדישראפ ןיא דנאלסור ךאנ ןראפ

 ־עגםיוא טאה עפורג עםיורג א םרעזדנוא יװ ,ךיז ןביולקסיוא

 ־ינלעימכ עפורג עםיורג א קעװא ןענעז רימ .זאקװאק ,ןבילק

 ךס א ךאנ טזאלעגרעביא ,לאצ ןיא 40—30 א ײב ,רעק

 טראד זא ןטלאהעג ןבאה עכלעװ ,גרעבמעל ןיא רעקינלעימב

 ןופרעד טאטלוזער רעד זיא רעדײל רעבא .ןײז רעםעב טעװ

 ,שטײד םוצ קירוצ ךיוא ןענעז עקינײא .רעקירעיורט א ןעװעג

 ךאנ זיא ביױו םנעמעװ ,ןאמפיוק לקנאי ןוא קישטליװ לבײל יװ

 .ןוז ןײז טימ ה״ע רעלדנעהנײלק םײח ןוא ,ןעמוקעג םיא

 ןוא טלאק ןרעװ וצ ןביוהעגנא טאה רעבמעצעד ףום

 םײה רעד ןיא ןעניוװ םאד .ןעײנש עםיורג זלאפעג ןענעז םע

 זיא עגאלדאפ רעד ףיוא ןפאלש סאד ,רעקינלעימכ יד ןופ

 ףיוא טראװעג רימ ןבאה ראונאי ןצנאג םעד .רעגרע ןראװעג

 תאװעג זיא ץלא .ןראפקעװא ןענעק ןלאז רימ ,ןטראפסאפ יד

 ןזיב יוזא .ןםע וצ ןעמוקאב טשינ וליפא טאה ןעמ ןוא רעײט

 .גרעבמעל טזאלראפ ןבאה רימ ןעװ גאט םעד ׳ראורבעפ ןט־1

 ,זדנוא ןריפוצקעװא טײרג ןענאטשעג זיא ןאלאשע רעםיורג א

 ןעװ .ןשטנעמ טרעדנוה 15 א טלײצעג טאה םאװ עפורג א

 ןענעז ,לטעטש א ןיא ץעגרע ןײטש ןבילבעג ןענעז רימ

 רעד יװ ,םעומש א טפאבעג זדנוא טימ ןוא ןדײ ןעמוקעגוצ

 ׳טוג זיא׳ס זא ,טרעפטנעעג םעלא ףיוא ײז ןבאה ,רעגײטש

 ײז זא ,ןעעז טנאקעג ןעמ טאה ךלוה רעײז טיול רעבא

 ןפארטעג ךיוא רימ ןבאה געװ ןפיוא .םיריבג ןײק טשינ ןענעז

 זדנוא טאה םע .ײז טימ סעומש א טפאכעג ,ןריציפא עשידײ

 ׳ןראפ געט ןביז ךאנ .ריציפא ןשידײ א ןעעז וצ טרינאפמיא

 •ץלעק יװ םיורג ׳טאטש רענײש א ןיא ןעמוקעגנא רימ ןענעז

 זדנוא ןעמ טאה ׳לעטאה א ןיא .קםראגיטאיפ יז טאה ןסייהעג

 טראד רימ ןענעז געט יױוצ .גאטימ ןקידמניחב א ןבעגעג

 .מלײטעצ רעקינלעימכ עלא זדנוא ןעמ טאה אד ןוא .ןעװעג

 טאה ןעמאזוצ .לטעטש טייווצ א ןיא טקישעג ןעמ טאה ןדעי

 טאה ,לטעטש ןיא ןעמוקעגנא .ןקיש טלאװעג טשינ זדנוא ןעמ

 זיא םע .קינלעימכ ןיא יוו םיוא טעז סע זא ׳טבאדעג רימ ךיז

 טאה ןעמ ראנ ׳גנוניוװ א טײרגעגוצ ןעװעג ןיוש זדנוא ראפ

 סאװ ׳ןאראטסער ןקיצנײא םעד ןיא טריפעגנײרא רעירפ זדנוא

 עכעלטע ןעמוקעג ןענעז החמש רעד בילוצ .ןעװעג טראד זיא

 ןבאה ייז יוו ,ןעקנירט םוצ ךיז ןעמונעג ןוא סעקינלאשטאנ

 ןעוועג ןענעז רימ .זדנוא בילוצ החמש יד זיא טרעלקרעד זדנוא

 ןעקנורטעגםיוא טאהעג ןיוש ןבאה רימ ןעװ .ךעלראפ ײװצ

 ןביוהעגנא רימ ןבאה ׳ןיפוליגב ןראװעג ןוא ךעלזעלג ראפ א

 טעװ סע ,ריא טנײװ סאװ :טגערפעג זדנוא ײז ןבאה ׳ןענײװ

 .טרעלקרעד ייז ןבאה רימ .זדנוא ייב טכעלש ןייז טשינ ךײא

 נוא טזאלעגרעביא ןבאה רימ םאוו ׳ראפרעד ןענײוו רימ זא

 סייוו רעװ ןוא ,טנעה יד ןיא ןרעלטיה ייב עטסטנעאנ ערעזד

 טםיירטעג זדנוא ןבאה ייז .ןעעז לאמא ןיוש ייז ןלעװ רימ יצ

 •ײז ײב זשטנעמ עכעלקילג ןײז ןלעװ רימ זא ,טגאועג ןוא

 ףיוא טראװעג טאה ׳ןאראטסער ןופ סיורא ןענעז רימ ןעװ

 ןבאה רימ םאװ ,שזאגאב לםיב םאד ןוא עקשזארד א זדנוא

 רימ זא ,טרעלקרעד זדנוא ןבאה םעקינלאשטאנ יד .טאהעג

 ׳עטוג עכלעזא טשינ ןענעז ייז .ןעגנוניווו ערעזדנוא וצ ןראפ

 ראנ ,לענש רעד ףיוא ןעמוקאב טנעקעג טשינ טאה ןעמ לײװ

 ײײו עיעםעב ןבעג זדנוא ײז ןלעװ םורא ןכאװ ראפ א ןיא

 ןעמ טאה ,ןעגנוניוװ ערעזדנוא ןיא ןעמוקעגנײרא .ןעגנונ

 .רעמיצ רעדנוזאב א ןיא לראפ םעדעי — טלײטעצ זדנוא
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 סאוו ץלא זוא זטעב טײרגעגוצ זעװעג זענעז העמיצ יד זיא

 רימ .גראװנסע לסיב א ,יןבעל וצ ליױורעד ףיוא ףראד ןעמ

 זעקנירט םפאנש ןכאנ .םעד טימ טיירפרעד רעײז ךיז ןבאה

 ןענעז טכאנ רעד ףיוא ןוא ןפאלש טגײלעגוצ ךיז רימ ןבאה

 טגנערבעג רעדיװ ןוא ןעמוקעג רעדיװ םינתוחמ עבלעז יד

 רימ ןבאה געט טכא .ןעקנורטעג רעדיװ טאה ןעמ ןוא ספאנש

 ןדעי ןוא טעבראעג טשינ טאה ןעמ .תוחמש עכלעזא טאהעג

 .זדנוא טימ ןעגנערבראפ ןעמוק ײז ןגעלפ טכאג רעד ףיוא

 טבעל ןעמ יוזא יװ טגערפעגסיוא ץלא ךיז ײז ןבאה ליױורעד

 ןבאה רימ שטאכ .רעדנעל עשיטםילאטיפאק יד ןיא ןטראד

 ־נעמאזוצ ךיז רימ ןבאה ךאד ,טנעקעג טשינ שיסור ןײק ךאג

 טשינ ןענאטשראפ אי ;שיסור ,שיליופ לסיבא — טדערעג

 .טדערעג ןעמ טאה םדוק .ןענאטשראפ

 עלא .ןטעברא ןײג ןסײהעג זדנוא ןעמ טאה געט טכא יד ךאנ

 ־רעדײנש רעקיצנײא רעד ןיא ןטעברא קעװא רימ ןענעז ריפ

 טזומעג רעבא ןבאה רימ .לטעטש ןיא ןעװעג זיא סאװ פאש

 עלא ןענעז גאטײב לײװ ,טכיש עטײװצ יד ,טכאנײב ןטעברא

 ןופ םײהא רימ ןענעז טכאנײב 12 •טצעזאב ןעװעג ןענישאמ

 רעד רעטניה ןעװעג ןענעז ערעזדנוא ןעגנוניוװ יד .טעברא רעד

 ןגנאל א ןופ ןזאלרעטנורא ךיז טזומעג ןבאה רימ ןוא טאטש

 רעד ןעװ ןוא ,ראורבעפ ןיא רעטניװ ןעװעג זיא סע .גראב

 ־רעטנורא טזומעג ךיז רימ ןבאה ,קישטילג ןראװעג זיא גראב

 ןיא ןפורעג סע טאה ןעמ יװ ,״יקצוק אנ״ ,גראב םעגופ ןזאל

 רימ וװ ,קינלעימכ ןופ ךאנ טנעקעג סע ןבאה רימ .קינלעימכ

 ןופ טראפס םעד ןכאמ טכענ־רעטניװ ענײש יד ןיא ןגעלפ

 טציא .ןימלע־תיב םוצ שדקה םענופ געװ ןפיוא גראב םעד

 טכאנ רעד ףיוא ןדעי סע ןבאה רימ .ןעמוקעג־ץינוצ סאד זיא

 יד טימ גנילירפ רעד ןעמוקעג זיא ןאד •רעסעב טכאמעג

 טקנעבעג ,קיטעמוא טבעלעג רימ ןבאה יוזא ןוא .םעטאלב

 ךיז ןטנװא יד ןיא טגעלפ יורפ ןײמ .עטנעאנ ערעזדנזא ךאנ

 עטסטנעאנ ערעזדנוא ךאנ טקנעבעג ןבאה רימ ,ןענײװעצ

 רעדיװ לאמא ךיז ,ןפאה וצ ןבאה רימ יצ טםוװעג טשינ ןוא

 ,טבעלעג רימ ןבאה יוזא .ןרעטלע ערעזדנוא טימ ןפערט וצ

 ןשטנעמ יד וצ ךיז טניוװעגוצ ,לטעטש ןיא ךיז טבעלעגנײא

 .םיגהנמ יד וצ ןוא

 וטלאהעגנא רימ ןבאה טײלסדנאל טגײרפ ערעזדנוא טדנ

 זדנוא ײז ןענעז רעמוז ביוהנא ןיא ןוא װירב ךרוד טקאטנאק

 ןױש ,גנוניוװ יד טשיוטעג רימ ןבאה רעמוז .ןכוזאב ןעמוקעג

 ןעמוקעגוצ ןענעז סע .גראב ןפיוא ראנ גראב ןרעטמא טשינ

 ךיוא זיא רימ וצ ןוא .לטעטש ןיא םיטילפ עכעלטע ךאנ

 טאה רע יװ יוזא .קינלעימכ ןופ טנײרפ רעטנעאנ א ןעמוקעגוצ

 א ןעגנודעג רימ ןבאה ,ןעמאזוצ זדנוא טימ ץיטש טלאװעג

 ־רא רימ ןגעלפ גאטײב .ןעמאזוצ טניוװעג ןוא גגוניוװ עײנ

 ןיא יװ םאג ןיא ןריצאפש רימ ןגעלפ ןטנװא יד ןי׳א ׳ןטעב

 מײצ וצ טײצ ןופ ןגעלפ רימ .פארא ןוא ףיורא ,קיגלעימכ

 ־סאנעוב ןופ וױרב א ךיוא ,קינלעימכ ןופ וױרב ןטלאהרעד

 םעד ןיא ןעװעג ןטראד רימ ןענעז רעקינלעימכ ריפ .סערײא

 רימ ןגעלפ ןקיטנוז יד ןיא .יורפ ץימ ןוא רענעמ ײרד ,לטעטש

 רימ ןוא טײרגעגוצ טאה יורפ ןײמ .ןעמאזוצ ןעגנערבראפ

 ןעקנורטעג ןוא גאטימ שימײה א ןעמאזוצ ןםעגעג ןבאה

 רעד״ גנוטײצ עשידײ יד טרינאבא באה רימ .עקדאװ עשיםור

 ןדעי רעלוגער ןטלאהרעד יז ןגעלפ ןוא װעיק ןופ ״ןרעטש

 .גאט

 ,ןײג וצ רעםעב לסיבא זדנוא ןביוהעגנא טאה םע ןעװ

 ׳ינױ ןט־22 םעד ,קיטנוז .המחלמ א טכאמעג רעדיװ ךיז טאה

 א ןטלאהעג ץילא װאטאלאמ אידאר ןכרוד טאה ,גאטײב 12

 סע טאה רעדיװ ןוא .ןלאפעגנא ןענעז ןשטײד יד זא ,עדער

 יד ןעװ ,קינלעימכ ןיא יװ גאט רעד רימ ראפ ןעזעגםיוא

 טאה׳מ .ענעצם עבלעז יד .ןליופ ףיוא ןלאפעגנא ןענעז ןשטײד

 עטצעל יד טגנערבעג טאה סאװ ,אידאר םוצ טרעהעגוצ ךיז

 ץנאג ןײק ןעװעג טשינ ןענעז ןטכיראב יד ׳טנארפ ןופ ןםײנ

 טעװ רעלטיה זא ,טרעכיזראפ זדנוא ןבאה ןםור יד .עטכעלש

 טשינ יוזא זיא רעדײל .ןאעלאפאנ יװ ףום ןבלעז םעד ןפאכ אד

 טעטש ןעמונראפ ןבאה ןשטײד יד .טרעקראפ ראנ ,ןעװעג

 ־עגנא ןיוש זדנוא םע טאה טלאמעד .םיוראפ טרישראמ ןוא

 סאװ ןרעלק ,ןפערט ךיז ןגעלפ ,םיטילפ ,רימ .ןקערש ןביוה

 ןלעװ רימ זא ,ןםאלשאב ןבאה רימ ןוא ןאט וצ ןבאה רימ

 יד זיא לײװרעד .ןרעטנענרעד ךיז טעװ רעלטיה ביוא ,ןפיול

 ןענעז גאט ןדעי .טריזיליבאמ טאה זעמ .ןעגנאגעגנא המחלמ

 רעשירעטילימ א ןעװעג זיא טאטש ןיא .ןשטנעמ ןעמוקעגנא

 .ןשטנעמ טקישעגקעװא גאט ןדעי טאה ןעמ ןוא ןאזינראג

 רעטשרע רעד ךיא באה גירק ןכאװ ײרד־ײװצ עטשרע יד ךאנ

 ןײמ טקאפעגנײא באה ךיא ןוא ,״עקטסעיװאפ״ א ןעמוקאב

 .יירפ ןײמ .ןליופ ןופ טאהעג ךאנ באה ךיא םאװ קאזקור

 ןײװעג טימ טאה ,ןדנעטשמוא ערעדנא ןיא ןעװעג זיא עכלעװ

 .גנושאררעביא ןא טאהעג רעבא ךיא באה אד .טײלגאב ךימ

 ןבירשראפ זיולב ןעמ טאה עיםימאק רעשירעטילימ רעד ײב

 ןסײהעג ךימ ןוא ןעמוקעג ןיב ךיא ןענאװ ץפ ןוא ןעמאנ ןײמ

 ןוא ,ןכאװ ײװצ רעדיװ ןעמונעג טאה םע .םײהא קירוצ ןײג

 טאה ןעמ .רעטילימ םוצ ןפורעג רעדיװ זגוא טאה ןעמ

 ענעסירעצ טאהעג ןבאה םאװ יד ןוא טעברא ףיוא טקישעג

 רעדיװ ןעמ טאה ,יד ןשיװצ ןעװעג ךיוא ןיב ךיא ןוא ,ךיש

 ךאנ ןענעז ,טקישעגקעװא טאה ןעמ סאװ יד .טקישעגמײהא

 ןבאה ײז וװ ,גושטנעמערק ןופ ןעמוקעגקירוצ ןכאװ יױוצ

 ןבאה ןשטײד יד ןעװ ןוא ןעײשנארט ןכאמ םײב טעבראעג

 קירוצ טקישעגפא ײז ןעמ טאה טאטש רעד וצ טקורעגוצ ךיז

 .םײהא

 רעדיװ ךימ טאה ןעמ ןוא ןעמונעג גנאל טשינ טאה םע

 ךימ טאה ןעמ ןוא ,ץירא יימרא רעד ןיא ןױש אד ןוא ןפורעג

 .װאטסאר ןופ טייװ טשינ ,רעגאל־יימרא ןא ןיא טקישעגקעװא

 ־רעדיװ ןבראה א ןלעטש וצ טיירגעג ךיז יימרא יד טאה אד

 ןא ןפאשעג ןבאה ײז .װאטסאר ןקידײטראפ וצ דגאטש

 ךיוא ײז ןבאה ,ןריציפא עשיטסיגומאק זיולב ןופ ײמרא

 ,עדמערם ןײק ץיז טשינ ןלאז ןטאדלאס יד ןופ זא טכאמעג

 זדנוא ןוא טזאלעגפא עטםארטשאב ענעזעװעג עלא ןעמ טאה
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 ןעװעג רעדיװ ךיא ןיב .ןזאלעגפא ךיוא ןעמ טאה עשיליופ

 .םײה רעד ןיא

 ןופ ביוהנא םעד טגיז געט ראפ א ךאנ ןעמונעג טאה םע

 ןזיװאב ןיוש ךיז ןבאה לטעטש ןיא זדנוא ײב ןוא המחלמ רעד

 ךיז טאה סע *ןםײהעג םע טאה זדנוא ײב .םיטילפ עשידײ

 ־עגנא ןיוש ןבאה ןםור •ןדײ יד טימ ןביוהעגנא רעדיװ ןיוש

 ןענעז גאט ןדעי טימ ׳ךאנרעד ןוא .ןדײ :ןעלמרומ וצ ןביוה

 ןענעז ךיוא .ןרעלטיה ןופ עגעפאלטנא ןדײ ןעמוקעגנא רעדיװ

 טשינ טאה ןעמ עכלעװ ,טײלעגנױ םיטילפ יד ןשיװצ ןעמוקעג

 .ךיז טײטשראפ ׳ײז ןעגעז ׳ןריזיליבאמ לענש יוזא טנעקעג

 ןענעז ײז זא ׳טגאזעג ןסור יד ןבאה ײז ףיוא .ןפאלטנא

 םיצ ןלעטשוצ טלאװעג טשינ ךיז ןבאה ײז ליױז ׳ןפאלטנא

 ײז ןוא טריזיליבאמ עלא רעטעפש טאה ןעמ שטאב ׳רעטילימ

 סע םאװ ,״דישז״ ןעײרש וצ טביולרעד ןפא ןיוש ךיז ןבאה

 ־סערא ןצימע לאז ןעמ ןעזעג טשינ באה ךיא .ןטאבראפ זיא

 א וצ ןעמוקעג טשינ רעיש זיא לאמ ןײא •ראפרעד ןריט

 .ןדײ עלא ךיוא ןוא ןםור ןופ עםאמ עםיורג א ןעװ .םארגאפ

 ןבאה םיטילפ סלא לטעטש ןיא ןענופעג ןיוש ךיז ןבאה םאװ י

 ןעמ וװ ׳םאג ןיא אידאר םעד וצ טכאנראפ טרעהעגוצ ךיז

 ןבאה (ןפורעג םע טאה ןעמ יװ ןעײלא יד ןיא)ןריצאפש טגעלפ

 עלא ׳םעדישז יד ראנ טעז ־ךיוה ןדער ןביוהעגגא םײוג יד

 ןעמ .טבעלעג ןבאה ײז וװ ׳עגיארקוא ןופ ןפאלטנא ײז ןענעז

 דנאל׳ם ןקידײטראפ ז ד נ ו א ןםײה ײז ׳ןענעגרהרעד ײז ףראד

 ראפ א ןזעװעג טראד ןענעז קילג םוצ .ןפיולטנא ײז ןוא

 טריטםערא טשינ רעבא ׳טליטשעגנײא ײז ןבאה ׳ןרענאיצילימ

 ןדײ עלא זא ׳גנאלק א טײרפשראפ ײז ןבאה ךיוא .םענײק

 טאה ןעמ ןעװ זא ׳טלעג טימ סעזילאװ עצנאג ךיז טימ ןריפ

 םעזילאװ עצנאג ןענופעג ןעמ טאה ׳שזאגאב רעײז טנפעעג

 טימ סעומש א טאהעג טײצ רעד ןיא באה ךיא .װ״זאא טלעג

 טשינ ׳סיוא טחיװ ׳עניארקוא ןופ ענעפאלטנא קילדנעצ ראפ א

 ־זײה עטאוױרפ ןיא טצעזאב ךיז ןבאה ײז לײװ ׳עמערא ןײק

 ןבאה ײז .טגנאלראפ טאה םאבעלאב רעד לפיװ טלאצעג ׳םעק

 ׳ןרעלטיה ײב ןעװעג ןיוש ןיב ךיא יװ יוזא ׳טגערפעגםיוא ךימ

 יד םאװ ׳ןדײ יד טימ טוט רעלטיה זא ראװ םאד זיא יצ

 ןופ עדנאגאפארפ זיולב זיא סאד רעדא ׳ןבײרש ןעגנוטײצ

 ־טנעעג ײז באה ךיא .ןשטײד יד ןגעק גנוריגער רעזדגוא

 טציא זיב ךאד טאה ןעמ ׳טשינראג טםײװ ריא :טרעפ

 ןבאה ײז סאװ טלײצרעד ײז באה ךיא ןוא .ןבירשעג טשינראג

 ךיא םאװ ךאנרעד ןוא קינלעימכ לטעטש רעזדנוא ןיא ןאטעג

 טקוקעגנא ךיז ןבאה ײז .טעטש ערעדנא ןיא טרעהעג באה

 ןדעי ןעמונעגקעװא ײז ײב באה ךיא .ןטײװצ םעד רענײא

 .לפיױוצ ןטםדנימ

 טעברא ףיוא טריזיליבאמ ןעװעג רעדיװ ךיא ןיב ךאנרעד

 ךיוא ןענעז עגײמ טנײרפ עלא רעבא ׳ןעײשנארט ןכאמ וצ

 עשירעטילימ יד ןיא ראנ ,טעברא ףיוא ןראװעג טריזיליבאמ

 ןשטײדידטלעטשעגפאטאהײמרא עטיור יד ןעװ .ןענאילאטאב

 ןיא ןוא קיטיונ ןעװעג טשיג טעברא יד ןיוש זיא װאטראר ײב

 25 ןעװעג זיא׳ם ןוא ײנש א ןלאפעגנא זיא םע ןעװ ׳ראוגאי

 מאה ןעמ ןוא טלעטשעגפא טעברא יד ןעמ טאה ׳טםארפ דארנ

 טאה ,ןעמוקעגמײהא ןיב ךיא ןעװ ןוא .םײה ןזאלעגפא רעדיװ

 ןעװעג זיא סיורג .ןוז ןטשרע רעזדנוא ןריובעג רימ ביױו ןײמ

 ־טשרע ןײמ ןעז וצ טבעלרעד באה ךיא .דײרפ רעזדנוא

 םיא טימ ךיז ךיא באה גנאל טשיג רעבא .ןוז םענעריובעג

 טקישעג רעדיװ .טריזיליבאמ רעדיװ טאה ןעמ ,טײרפעג

 טאהעג רעדיװ ךיא באה אד ןוא ,םאבנאד ךאג טעברא ףיוא

 ןטעברא וצ טמיטשאב ךימ טאה ןעמ םאװ ׳קילג לסיב א

 .טפול רעד ףיוא ׳ןביוא ראנ ,ןטכאש־ןבורג־ןליוק ןיא טשינ

 באה ךיא .טנארפ ןופ רעטעמאליק ןביז ןעװעג זיא סאד

 ןבאה ןשטײד יד ןעװ רעבא ,טעברא עצראװש טעבראעג

 ןעמ טאה ׳טכאנײב סעיניל־ןאב יד ןרידראבמאב ןביוהעגנא

 רעטניה טקישעגקעװא טראד ןופ רעטעברא עפורג א טימ ךימ

 ךיא .דרעפ ראפ ײה ןםערפ וצ ידכ ףראד א ןיא דארגנילטס

 טעברא רעצראװש רעד ןופ טעװעטראהראפ ןעװעג ןיוש ןיב

 רימ ןוא ׳ןםור יד טימ ךײלג טעבראעג קיסײלפ באה ךיא ןוא

 ןוא גונעג ןעװעג טראד זיא ןםע .טבעלעגנײא טוג ךיז ןבאה

 ריפ טעבראעגפא .רעמוז ןעװעג זיא םע •טפול עטוג ךיוא

 יד וװ ׳סאבנאד ךאנ ןראפקירוצ טפראדאב רימ ןבאה ,ןכאװ

 ךיוא ןבאה ײז .ןרידראבמאב ןײא זיא ןטלאה ןגעלפ ןשטײד

 ןעװעג זיא סאװ ,קסײסאראװאנ ןרידראבמאב וצ ןביוהעגנא

 ךרוד ,װאטסאר דיוא יוזא ןוא ןעװעג ןיב ךיא וװ טיױו טשינ

 ־אטם וצ גנוגעװאב יד .ןראפקירוצ טזומעג ןבאה רימ ןענאװ

 באה ךיא וװ ,ץאלפ םעד ךרוד .עםיורג א ןעװעג זיא דארגניל

 ־נילאטם ךאנ רעטילימ טימ ןגוצ ליפ ךרודא ןענעז ׳טעבראעג

 עכעלטע רענלעז יד ןשיװצ ןפארטעג וליפא באה ךיא .דארג

 זא ׳ןעזעגםיוא טאה םע .ןליופ ןופ ןעװעג ןענעז סאװ ׳ןדײ

 ןעמ טאה ךײלג .עוױסנעפא יד ןא רעדיװ ןבײה ןשטײד יד

 טאה ןעמ .װאטםאר ןעמונראפ ןבאה ןשטײד יד זא ׳טרעהעג

 ׳ןדײ ןםאמ .ןפױלטנא ןפראד טעװ ןעמ זא ,טכירעג ךיז

 ־ארקוא ןופ םיטילפ םלא לטעטש ןיא ןענופעג ךיז ןבאה עכלעװ

 ןעמוקאב וצ ידכ ײר רעד ןיא געט ןענאטשעג ןענעז עגיא

 טזאלעג ייז ןעמ טאה ׳ןריאוקאװע ןענעק וצ ךיז םעקטםופעשפ

 יװ םעד ךאנ טכאגײב לאמנײא זיב .ןבעגעג טשינ ןוא ןײטש

 רימ ןבאה ׳לטעטש סאד טרידראבמאב גאט ןצנאג א טאה ןעמ

 באה ךיא .ןקעטש־רעדגאװ םעד ןעמענ ׳ןאט וצ םעפע ןםאלשאב

 •ןניפ ןצנאגניא ןעװעג טלא זיא םאװ דניק ןײמ ןגעװ טכארטעג

 רעד וצ ןעגנאגעגוצ ןענעז רימ ןעװ ,ירפ רעד ןיא .םישדח

 ןײק ןעזעג טשינ ןיוש רימ ןבאה ׳עקטםופעשפ א ךאנ ץילימ

 יד לײװ ׳ןראפ טשינ ןיוש ןעק׳מ זא ,טגאזעג טאה ןעמ ׳ןעײר

 .םופוצ ןריאוקאװע ײרפ ךיז ןעק׳מ ןוא טרעטשעצ זיא ןאכ

 ביוהנא רעהא ןעמוקעג זיא רעכלעװ ׳עװיק טנײרפ רעזדנוא

 דאנ טימ זיוהטכעש א ןיא ךאיי ןײז ײב טעבראעג טאה ׳גירק

 א טימ ןםקא ראפ א ןעמוקאב ײז ןבאה ,ן־יײ רעװעיק עכעלטע

 באה .ןריאיקאװע וצ םעילימאפ ערעײז ראפ ןגאװײה ןםיורג

 טגײלעגפיחא ׳ןכאז ראפ א טנײרפ ןײמ וצ ןגארטעגוצ ךיא

 •ןײרא געװ ןיא טזאלעג דיז ןבאה רימ .ןגאװ ןפיוא

 ןעמ יװ טרעהעג ןעמ טאה׳טאטש ןופ סיורא ןענעז רימ ןעװ
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 .מנערב טאטש יד יװ ןעזעג טאה ןעמ ,רעהפיוא ןא טרידראבמאב

 רעביא .םײוג לאצ ענײלק א רעײז ,ןדײ ליפ ןגיוצעג ןבאה םע

 רימ .רערידראבמאב עשטײד ןגיולפעג ןענעז פעק ערעזדנוא

 זיא עכלעװ ,עזדירוקוק רעד ןיא ןטלאהאב טזומעג ךיז ןבאה

 טסוגיוא ביוהנא ןעװעג זיא םע .רעדלעפ יד ףיוא ןסקאװעג

 טימ ןואלבעג טאה טניװ א ןיא ןקאבעג טאה ןוז יד .1942

 ־ראפ ןגירקעג טאה דניק רעזדנוא .ןײרא ןגיוא יד ןיא דמאז

 יװ לטימ א ןענופעג באה ךיא זיב דמאז טימ ןגיוא עטעפאר

 ־עגנא ,ךעטשיט א ןעמונעג באה ךיא .דניק םאד ןטיהראפ וצ

 קינײװעניא דניק סאד טקורעגנײרא ןוא זדלאה זײמ ןיא ןדנוב

 יװ ןעזעגסיוא טאה םע .טנעה ענײמ טימ ןטלאהעגרעטנוא ןוא

 דגיק םאד .טנאה ענעכארבעצ ענעדנובעגוצ א טגארט ןעמ

 רע יװ ,טנײװעג טשינ טאה רע ,קיאור ןפאלשעג ךיז זיא

 רעטצניפ זיא םע ןעװ .ךיז טוט סע םאװ ,ןענאטשראפ טלאװ

 ןבאה ײז וװ ,ףראד א ןיא טלעטשעגפא ךיז רימ ןבאה ,ןראװעג

 ־עגפא .ןסעפא דלעפ ןיא ײז טזאלעג ,ןסקא יד טנאפשעגםיוא

 סעיל׳ימאפ ערעײז ראפ ץאלפ טכאמעג ןשטנעמ יד ןבאה ןסעג

 ןײמ ראפ ץאלפ טכאמעג באה ךיא ןוא ןפאלש ןגײלוצוצ ךיז

 רימ ןבאה יוזא .דניק ןטימ ןגײלוצ ןענעק ךיז לאז יז ,יורפ

 ןעװ .ןגאװ םעד קידנפוטשרעטנוא ,געט ײרד טפעלשעג ךיז

 ןעמ טאה ,גראב א ףיוא ןפעלשפיורא טפראדעג טאה ןעמ

 .ןטישעצ טשינ ךיז ןלאז ײז ,רעדער יד ףיוא רעםאװ ןםאגעג

 םע וװ ,עיצאטם־ןאב א וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ זיב יוזא

 ךיז ןבאה רימ .ןדײ ענעפאלטנא טימ ןגוצ ןענאטשעג ןעגעז

 ךיא באה ןיהוװ .ןראפעג ןוא ןענאגאװ יד ןיא טצעזעגנײרא ךיוא

 רעזדנוא טרידראבמאב לאמ עכעלטע טאה ןעמ .טםוװעג טשינ

 רעד ןעװ .ןפארטעג טשינ לאמ ץיא ןײק קילג םוצ רעבא ,גוצ

 עקיטראד יד ןגעלפ ,עיצאטם א ףיוא טלעטשעג ךיז טאה גוצ

 ־רוחם ראפ טשיוטעג ןוא גראװנםע ןעגנערבוצ רעניוװנײא

 רימ ןענעז ןראפ געט עכעלטע ךאג .ל״גדא ןזיוה ,רעדמעה

 םלא ןעמוקאב ןביוהעגנא רימ ןבאה אד .וקאב ךאנ ןעמוקעגנא

 ןבאה רימ .עפורג רעצנאג רעד ראפ פוז ןוא טיורב םיטילפ

 .ףיש רעד ףיוא ךיז ןצעז וצ ײר רעד ףיוא ןטראװ טפראדאב

 ןענעז סע .ךעלקעפ יד ףיוא םאג ןיא רימ ןענעז ןפאלשעג

 ןמראד ןיוש ןענעז רימ ןעװ .טכענ ןוא געט עמעראװ ןעװעג

 רעקינלעימכ ערעזדנוא ןעמוקעגנא ןענעז געט 3—2 ןעװעג

 ןופ עטנאקאב עכעלטע ןפארטעג ךאנ ןבאה רימ .טנײרפ

 ןײא ןוא ךעלדײמ ײרד ,רעקינלעימב ריפ .לטעטש רעזדנוא

 םכעלדײמ יד .עצישזאנ םוחנ ןעװעג זיא ןעמאנ ןײז ,רוחב

 ־װאל ןיא טניוװעג ךיוא ןבאה ײז .טשינ ךיא קנעדעג ןעמענ

 לאמלײט ןגעלפ ןוא זדנוא ןופ טיױו טשינ ףראד א ןיא זאק

 ךיז ןבאה ןרעכיור םוצ קאבאט לםיב א ראפ .ןכוזאב זדנוא

 ךאנ •ןײרא טראפ ןיא ןעמוקאכגײרא טנײרפ ערעזדנוא

 ףיש עםיורג א ןעמוקעגנא זיא םע ןעװ ,ןטראװ געט ןביז

 ךײלג טנײרפ ערעזדנוא ךיז ןבאה ,שטיװאנאגאק ןעמאנ ןםיוא

 רעד ףיוא ףיורא טזאלעג ךיז ןבאה ןשטנעמ .ןעמוקאבפיורא

 ןפלאהעג ןבאה רעטעברא־טראפ .קעז ןוא קעפ טימ ףיש

 ־ראפ ןענעז רעקינלעימכ ענײמ ןוא טלאצאכ ראפ ןפעלש

 ןײג וצ טאהעג ארומ טאה יורפ ןײמ .ףיש רעד ףיוא ןדנוװש

 דניק םאד זיא ךיוא ,שינעגנערדעג אזא ןיא ףיש רעד ףיוא

 געט ײרד ךאנ .ןבילבעג רימ ןענעז ,ץיה טאהעג ,ןראװעג קנארק

 ןעמ טאה אד ראנ .לפיש ןײלק א ןעמוקעגנא רעדיװ זיא

 תא םע לײװי ,ןזאלפיורא טשינ םענײק טעװ ןעמ וא ,טגאזעג

 ־ראפ ןעמ טאה לפיש םעד ףיוא .ןרישזאסאפ ןײק ראפ טשינ

 ןעמ טאה ןרישזאסאפ ןײק ראנ ,ןײגוצרעטנורא קירב א טגײל

 ־נורא ןביוהעגנא ,ןשטגעמ יד ןבאה .טזאלעגרעטנורא טשינ

 ־נירפשעגרעטנורא ןענעז ןוא שזאגאב ןכײװ רעײז ןפראװרעט

 ךיז ןביוהעגנא עלא ןבאה ךאנרעד ,ןײרא לפיש ןיא ןעג

 ־עג טשינ ןיוש טאה עפורג ןײמ .לפיש ןפיוא ןזאלרעטנורא

 ןגארטוצרעטנורא ןביוהעגנא ךיוא ראנ ,דובכ ןײק ףיוא טראװ

 טכאמעג רימ ןוא טערב א ןענופעג באה ךיא .שזאגאב רעײז

 ןבאה רימ .שזאגאב ןצנאג ןײמ ןזאלעגרעטנורא ןוא קירב א

 ךױא ןיוש ןיב ךיא ןעװ .ןרעדנא םעד רענײא ןפלאהעג ךיז

 .דניק ןוא יורפ ןײמ ןכוז ןעמונעג ךיא באה ׳ןטנוא ןועװעג

 ףיש רעד ןופ פארא קירוצ ךיא ןיב .ןעזעג טשינ ײז באה ךיא

 ןיא ןײגוצרעטנורא ײר רעד ןיא עטצעל יד ײז ןענופעג ןוא

 •טנעה ענײמ ףיוא דניק סאד ןעמונעג באה ךיא .ףיש רעד

 ,עלעדניק אזא ןעזעג טאה ןעמ ןעװ .געװ א ךיז טפוטשעגכרודא

 ־ראפ טזומעג טאה יורפ ןײמ ןוא ןזאלעגכרודא ךימ ןעמ ט,אה

 טכא ןראפ טפראדאב ןבאה רימ .עמאמ יד זיא יז זא ,ןרעכיז

 סאד ןוא קידמערוטש ןראװעג םי רעד זיא טכאנײב .העש

 טרעדנוה סקעז יװ רעמ טימ םאזגנאל רעײז ןעגנאגעג זיא לפיש

 ףײרא ץעז א ןבעגעג לאמ םעדעי ןבאה סעילאװכ יד .ןשטנעמ

 םוצ .שזאגאב ןצנאג םעד טקײװעגםײא ןוא ףיש רעד ףיוא

 רעד ןופ טימ רעד ןיא טצעזעגקעװא יורפ ןײמ ךיא באה קילג

 — ןוז סנכדש ׳ילא ,ןאמזולג ןוא יקםרעשטעשט השמ
 גירק ןראפ ײמרא רעשיליופ רעד ןיא ןטםירעילאװאק
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 יז טאה רעסאװ םאד ןוא רעכעה ןעװעג זיא סע וװ ףיש

 טרעקנאראפ ףיש יד טאה גאטראפ ףניפ .טצענעגנייא טשינ

 א .גאט ןצנאג א ןענאטשעג ןעגעז רימ ןוא רעסאװ ןטימ ןיא

 .ןשטנעמ יד ןריזירארעט ןעמוגעג ןבאה ןטאדלאם עפורג

 רעד ןופ גאטימ עצנאג סאד טעבנגעגסיורא ײז ןבאה טשרעוצ

 זא ,עלא וצ טעפעשטעג ריז ײז ןבאה ךאנרעד ןוא טפאשנאמ

 רעד טאה — ײז בילוצ .ןרעגנוה ײז ראנ ,ןסערפ וצ ןבאה עלא

 רעד שטאכ ,עזײר יד ןצעזראפ רימ ןזומ — טגאזעג ןאטיפאק

 ־ראפ יד ךיז ןופ פארא טמענ רע ןוא ,שימרוטש ךאנ זיא םי

 עלא זא ,טנדראראפ ײברעד טאה רע .טײקכעלטראװטנא

 רעד ןופ םעניבאק יד ןיא ץירא ןלאז רעדניק טימ ןעיורפ

 ןראדיראק יד ןיא ןײז ןלאז רעדניק ןא ןעיורפ ,טפאשנאמ

 ןײמ סאװ ןדירפוצ ןעװעג ןיב׳כ .קעד ןפיוא רענעמ יד ןוא

 ןלעװ ײז יצ .עניבאק ןיא דניק ןטימ ןעניפעג ךיז טעװ יורפ

 ,ליק ןראװעג זיא םע .טרעלקעג טשינ ךיא באה ,רערעכיז ןײז

 ךאנ באה ךיא סאװ ,ןטלאפ ןײמ ןאטעגנא רימ ךיא באה

 לענש ןוא ליד ןפיוא ןגיוצעגםיוא ךיז ,םײה רעד ןופ טאהעג

 רימ תעב ,גאט רעד טקעװעגפיוא ךימ טאה םע .ןפאלשעגנײא

 יד ,טאג ןעקנאד .רעםאװ ןקיאור ןיא ןעמוװשעג ןיוש ןענעז

 טעדנאלעג .גערב םוצ םולשב ןעמוקעגנא .ךרודא זיא ראפעג

 ןטראק ןעמוקאב וצ קעװא רימ ןענעז ,שזאגאב רעזדנוא טימ

 ןוא געט ײרד ףיוא טיורב ןעמוקאב ןגאה רימ .טיורב ףיוא

 ףיוא לארוא ךאנ רעטײװ ןראפ וצ ןבירשראפ זדנוא טאה ןעמ

 ןײק ןקיש ךימ לאז ןעמ ,ןעגנודעג וליפא ךיז באה ךיא .טעברא

 ןיב ךיא לײװ ,טאמילק רעמעראװ א זיא םע וװ ,עיזא־לטימ

 ערעזדנוא .ןפלאהעג טשינ רעבא טאה סע •דניק ןײלק א טימ

 רימ .ןפארטעג טשינ ןיוש ךיא באה קינלעימכ ןופ טנײרפ

 ןיא •ןשטנעמ עײנ טימ ןאגאװ ןיא ןםעזעג רעדיװ ןענעז

 רעזדנוא ןיא .ןשטנעמ 40 א ײב ןענופעג ךיז ןבאה ןאגאװ ןדעי

 טימ לײט ןדײ עשיסור ,ןדײ זיולב טעמכ ןעװעג ןענעז ןאגאװ

 רענעמ ערעײז סאװ ,עשיםור־שידײ ןעיורפ ,ןטעליב־ײטראפ

 ןוא ןדײ עשיליופ ראפ א ,רימ ןוא טגארפ ןפיוא ןעװעג ןענעז

 עטוג ןראװעג עלא רימ ןענעז דלאב .ןדײ עשינעמור ךיוא

 ןבאה רימ וװ עיצאטס עטשרע יד .החפשמ ןײא יװ טנײרפ

 רעטײװ םאװ ןוא ,ןטכיולאב ןעװעג ןיוש זיא טלעטשעגפא ךיז

 עבלעז יד .טכיל רעמ ןעזעג רימ ןבאה ןראפעג ןענעז רימ

 לאמראנ ןעװעג זיא סאװ טאטש א וצ ןראפעגוצ ןעמ זיא טכאנ

 טײװ ןיוש ןענעז רימ זא ,ןענאטשראפ רימ ןבאה ,ןטכיולאב

 .טנארפ ןופ

 ןעמוקעגנא ןענעז רימ זיב ןראפעג רימ ןענעז םישדח ײװצ

 .לארוא ןיא ףיט ךיז טניפעג םאװ ,קינזערעב טאטש רעד ןיא

 ןעמ טאה ,טעברא ףיוא ןדאװעג טקישעג רימ ןענעז רעהא

 ענײלק טאהעג ןבאה רימ לײװ ןעמונעגנא טשינ רעבא זדנוא

 רעדיװ ,רעטײװ ןראפ ןםײהעג זדנוא ןעמ טאה .רעדניק

 יװ םיורג ,רעסאװ א רעביא ףיש א ןיא ןראפעג רימ ןעגעז

 ןענעז ךאנרעד .טכענ ײרד ןוא געט ײרד יוזא — לםײװ יד

 ,ןראוטארט ענרעצלאה טימ לטעטש א ןיא ןעמוקעגנא רימ

 1933 ןיא ןעמוקעגרעהא אד זיא עכלעװ גנורעקלעפאב א ןוא

 ־ראװקנײא זדנוא ןעמ טאה טשרעוצ .סעקאלוק עטקישראפ סלא

 גאטימ ףיוא ןוא טיורב ןעמוקאב ןבאה רימ .עלוש ןיא טריט

 טנעקעג טשינ ײז טאה ןעמ סאװ ,סעילפאטראק עטכאקעג

 יװ עטגײלעגנײא ,סרעלעט יװ עםיורג ןעמאװיש טימ ׳ןסע

 לײװרעד .ליומ סאד טירבעג טאה םע זא ,ענעצלאזעג ,טיורק

 ןוא ןצעזאב וצ ךיז ןשטנעמ יד ןקישעצ ןביוהעגנא ןעמ טאה

 רעװעיק יד ליױו ,ןליופ ןופ זיולב ,עפורג ןײמ .ןטעברא וצ

 ןלאז רימ ,ןסאלשאב ןבאה ,״עיזא עינדערש״ ןיא קעװא זעגעז

 רעטיוט אזא ןיא ןבײלב רעדײא .ןײרא ףראד ןיא ןראפ רעסעב

 ןענעז רימ .זאכלאק א ןיא ןצעזאב וצ ךיז רעםעב זיא ,טאטש

 .טנגעג רעצנאג רעד ןופ זאכלאק ןטסעב ןיא ןײרא עקאט

 טאה ןעמ םאװ ,ןשטנעמ ערעזדנוא ןפארטעג ןבאה רימ ןעװ

 .טלײצרעד זדנוא יױ ןבאה ,ןזאבלאק ערעדנא ןיא טקישעג

 ןבאה רימ .ןםע וצ סאװ אטשינ זיא ןזאכלאק ערעײז ןיא זא

 לפאטראק ,טיורב םארג טרעדנוה ריפ וצ גאט ןדעי ןעמוקאב

 טשיג טאה ןעמ זא יוזא — ןטקודארפ ערעדנא לםיב א ןוא

 עטםעב יד ןעמוקאב ןבאה ׳דניק ןײלק א טימ ,רימ .טרעגגוהעג

 זיא זיוה םאד .ןװיוא ןשיסור א טימ לרעמיצ ןײלק א ׳הריד

 םעקלעב יד ןשיװצ ןוא םעקלעב ןופ ׳ףראד א ןיא יװ ןעװעג

 ,דלאוד א ןיא טסקאװ םאװ ,ךאמ טגײלעגרעטגוא ןעװעג זיא

 ןטלאהעגפיוא ךיז ןבאה אד .סעראפש ץיק זײז טשינ ןלאז םע

 .ןסײב ןעמונעג ײז ןבאה טכאנײב .ןענאילימ עצנאג ןצנאװ

 ןעמוקאב טאה םע ,דניק סאד ןסיבעג ײז ןבאה ןטסרעממא

 ןבאה רימ .סיב אזא ןופ בײל ןפיוא ןקעלפ עטיור עםיורג

 ןבאה רימ .ײז טימ ןפמעק ןוא טכאנײב ןײטשפיוא טזומעג

 ןטעברא ןגעלפ רימ .טירבעג ײז ןוא רעםאװ עסײה טכאקעגפןא

 טשינ רימ ןבאה ןטעברא ךס ןײק .האובת יד ןעשטולמ םײב

 א רעײז זיא טײצ־רעטניװ ,ןטראד גאט רעד לײװ ,טפראדאב

 ףראד םאד .העש ריפ יװ רעמ טשינ טרעיודעג רע ,רענײלק

 ןיוש ןענעז טעטש ןײק .לארוא ףיוא טײװ טעה ןעװעג זיא

 רעטנזיוט ףיוא ךאנ רעטיױו ןוא ,רעפרעד ראנ ,ןעװעג טשינ

 טאה גנאל טשינ רעבא .סעגײט ןגיוצעג ךיז טאה רעטעמאליק

 ךימ ןעמ טאה ןכאװ ריפ ךאנ .ןײז ןטראד טזאלעג ךימ ןעמ

 ןעמונעג ךיא באה רעדיוד .ײמרא רעד ןיא ןפורעג רעדיװ

 יורפ ןײמ ראפ ןעװעג זיא רעװש .קאצעלפ ןײמ ןקאפנײא

 דניק ןײלק א טימ ןײלא ןבײלב וצ ,רימ טימ ןדײשעצ ךיז

 ןײלא ךיז ףראד ןעמ וװ ,דנאל טלאק אזא ןיא םישדח ןעצ ןופ

 פײב ןםאגראפ יז טאה ןרערט ליפ .דלאװ ןופ ץלאה ןעגנערב

 ךיז ןלעװ רימ זא ,טסײרטעג יז ךיא באה ,ךיז ןענעגעזעג

 ,ןטראװ טפראדאב רימ ןבאה עיסימאק רעד ײב .ןפערט קירוצ

 ןלאז ײז ,טײל־רעטילימ יד ײב ךוזראפ א טכאמעג באה ךיא

 ץלאה ןטײרגוצ ןענעק וצ ידכ ןגאװ ײװצ ףיוא ןזאלפא ךימ

 ןסײהעג ךימ טאה ןעמ .רעטניװ ןפיוא עילימאפ ץימ ראפ

 ־סיוא ןשטנעמ עכעלטע ןעמ טאה טכאנ רעד ףיוא .ןטראװ

 ןמײהעג זדנוא טאה ןעמ ןוא ,ײז ןשיװצ רימ ןוא טריקארב

 קעװא ךיא ןיב ,טכאנײב ןעװעג ןיוש זיא םע .םײהא ץיגקירוצ

 גאט זיא םע ןעוד דלאב ןוא טקיטכענעגרעביא ,עטנאקאב וצ

 ערעדנא יױוצ ךאג טימ ץירא געװ ןיא טזאלעג ךיז ,ןראװעג
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 ־אליק 25 יד .םײהא טזאלעגפא ךיוא ײז טאה ןעמ םאװ ,ןדײ

 ןפארטעג יורפ ןײמ באה ךיא .ןעגנאגעג לענש ךיז זיא רעטעמ

 עכלעװ ,ףראד ןופ עקרערעל רעד ןבענ עטגײװראפ א ןציז

 ,טפאכעגמורא ךימ טאה יז .ןטםײרט ןעמוקעג יז זיא

 דניק סאד ןזיװעג רימ טאה יז .טנײװעצ ךיז ןוא ןשוק ןעמוגעג

 טזאלעגרעביא טאהעג םיא טאה יז .ןרעטש ןטלײבעצ א טימ

 רעמע ןא ןעגנערבנײרא םיורא זיא יז ןעװ ,ןײלא לײװ א ףיוא

 .רעםאװ

 ןענעק טשינ גנאל אד לעװ ךיא זא ,טםוװעג באה ךיא

 גנאל עקאט טאה םע .ץלאה ןטײרגוצ ןעמונעג ךיא באה ,ןײז

 ,טעברא ףיוא ןפורעג רעדיװ ךימ טאה ןעמ ןוא ןעמונעג טשינ

 .רעטילימ םוצ טיורטעג טשינ רימ טאה ןעמ ,םיוא טזײװ

 טימ טנגעזעג ךיז רעדיװ ,קאצעלפ םעד טקאפעגנײא רעדיװ

 טניירפ ןײמ מימ ןעמאזוצ קעװא רעדיװ ןוא דניק ןוא בײװ

 ןיא .זאקװאק ןופ ןעמוקעג רימ טימ ןעמאזוצ זיא םאװ ,עוױק

 עלא זיב ,גאט ןצנאג א טראװעג רימ ןבאה טמא־רעטילימ

 ףיוא ךיז ןעמ טאה טכאנײב ןוא ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענעז

 60 ןעװעג זיא טםארפ רעד .ןײר געװ ןיא טזאלעג םנטילש

 א ׳ןזיוה ענעטאװ ןיא םעראװ ןעװעג ךיא ןיב ןאטעגנא .דארג

 יװ ןײג רעמ טזומעג ןעמ טאה ךאד ןוא טעקאשז םענעטאװ

 ןטייוװאב א ןראפכרוד םײב .ןעװעג זיא טלאק יוזא — ןראפ

 געט ײרד .ןעמעראוװצנא ךיז בוטש א ןיא ןײרא ןעמ זיא ,טרא

 ׳טאטש א וצ ןעמוקעגיצ זיא ןעמ זיב ןראפעג יוזא רימ ןענעז

 רעדיװ רימ ןבאה ןטראד ןוא .סיורג גונעג ןעװעג זיא םאװ

 ןדעי טשרע לײװ ,ןאב רעד ףיוא געט ײװצ ןטראװ טפראדאב

 טכאנ עצנאג א .ןטראד ןופ ןאב א ןעגנאגעג זיא גאט ןטירד

 ־עגנא רימ ןענעז רעגײז א 10 םנגראמוצ .ןראפעג רימ ןענעז

 טלאמעד טאה יז יװ ,לארוא ןופ טאטשפיוה רעד ןיא ןעמוק

 ןעמ .םערעפ ןםײהעג יז טאה ראצ םײב .װאטאלאמ ןםײהעג

 ןבאה אד .עדײבעג רעםיורג א ןיא טריפעגנײרא זדנוא טאה

 יצ ,עיפארגאיב רעצנאג ןײמ ןגערפםיוא ןעמונעג עטמאאב יד

 יצ ,ןטםילאטיפאק יצ רעטעברא ןעװעג ןענעז ןרעטלע ענײמ

 .ךיז טײטשראפ ,באה ךיא .װ״זאא םוטנגײא טאהעג ןבאה רימ

 טאטש רעד ןיא רימ ןעמ טאה ךאד ןוא ,טשינ זא טרעפטנעעג

 ןא םלא טנכערראפ ןעװעג ןיב ךיא לײװ ,טזאלעגרעביא טשינ

 עלא ןענעז עטריזיליבאמטימ ענײמ ערעדנא יד .רעדנעלסױא

 ,ןקאלאפ ןעװעג ןענעז ערעדנא .ןרעגאל יד ןופ ןעמוקעג

 ןוא רעניארקוא ,ןסור ,רעזעניכ ,רענאטםע ,ןשיטאל ,ןשטײד

 ןראפ וצ טמיטשאב עלא זדנוא טאה ןעמ .ןדײ ײװצ ראנ ,רימ

 טאה טאטש רעד ןיא .טעברא־דלעפ וצ ןײרא ףראד א ןיא

 ןעװעג ןענעז טראד לייװ ,ןבײלבראפ טנעקעג טשינ ןעמ

 ןסיש טרעהעג ןעמ טאה טכאנײב .ןקירבאפ עשירעטילימ זיולב

 .עירעליטרא יד טריבורפםיוא טאה ןעמ לײװ ,טנארפ ןפיוא יװ

 ןענעז רעדיװ •סאש ןדעי ךאנ ןדניצנא ךיז טגעלפ למיה רעד

 ־עגנא ןענעז רימ .רעטעמאליק 90 ןאב רעד טימ ןראפעג רימ

 געט ײרד .ריגנאק ןםײהעג טאה סאװ ,טרא ןא ןיא ןעמוק

 ךאנ ןעמוקעג זיא ןטילש א .ןענאטשעג ןטראד רימ ןענעז

 ןענעז רימ ןוא ךעלקעפ יד טגײלעגפיורא ןבאה רימ ,זדנוא

 — רעגנוא שיבײל
 ךורבםיוא־המחלמ ןראפ ,קלופ יקסנאלאהדאפ ןיא

 רימ ןבאה טכאנײב .געט ײרד ןטילש םעד ןעגנאגעגכאנ

 ־עגנא ןענעז רימ זיב .ףראד ןיא םירעיופ יד ײב טקיטכענעג

 ײװצ סיורג ןײא ןופ ןענאטשאב זיא סאװ ףראד א ןיא ןעמוק

 סאד .סעקזײה ענײלק ײרד־ײװצ ןוא זיוה ןרעצליה קיקאטש

 ־אב זיא סעכלעװ ,טפאשטריװ־םפליהעג א ןעװעג זיא ףראד

 ראטקעה טנזיוט ײװצ ךרע ןא טימ ךעלפרעד ײרד ןופ ןענאטש

 עצנאג יד זא ,טסוװרעד ךיז רימ ןבאה סנגראמוצ .דנאל־רעקא

 ןטראד באה ךיא .דנאטשוצ־רעגנוה א ןיא זיא טפאשטריװ

 ןיוש ןענעז םאװ ,רענעמ ,ןליופ ןופ ןדײ ראפ א ןפארטעג

 עטנעגילעטניא ןעװעג ןענעז ײז .ראי בלאה א ןעװעג טראד

 ןעמ טאה (ארױב) ראטנאק ןיא טעברא ןײק וצ ראנ ,ןשטנעמ

 עלא זא ,טהנעטעג ןבאה ןםור יד לײװ ,טזאלעגוצ טשינ ײז

 עטכײל טסײה׳ס ,סארױב יד ןיא ןטעברא ראנ ןליװ ןדײ

 ־ראק לפעט א טנידראפ דלאב ךיא באה םענײא ײב .טעברא

 .דמעה א וצ רענלאק א טכאמעג םיא באה ךיא סאװ לפאט

 א טםיב וד זא״ :טפנוקוצ עטוג א טגאזעגוצ רימ טאה רע

 טקישעצ טאה ןעמ ןעװ ״!ןסע וצ ןבאה וטםעװ ,רעדײנש

 באה ךיא ,ײרעדײנש וצ טקישעג ךימ ןעמ טאה ,טעברא ףיוא

 .ןעװעג טשינ זיא טעברא רעד ןופ ןםע ןײק ראנ ,טעבראעג

 עטוג א טגאזעגוצ ןעמ טאה ,בצק סלא ,עוױק טנײרפ ןײמ

 ןבעגעג םיא ןעמ טאה .תומהב ןופ רעעזפיוא סלא טעברא

 ןטיה וצ דלעפ ןטימ ןיא טקישעגקעװא ןוא ןסע גאט טכא ףיוא

 .געט יױוצ ןיא ןםעגעגפיוא רע טאה ןםע םאד .רעבלעק יד

 דלעפ ןיא ןײלא רענײא טכאנײב ןעמונעג םיא טאה קערש א

 ײב טנױװעג באה ךיא .רימ וצ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןוא

 ־פא רימ ךיא באה טעברא רעד ךאנ טנװא ןיא ,עילימאפ א
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 רעבא רעסאװ טימ לפאטראק ענעטינשעצ לםיבא טכאקעג

 יד טימ םע ריא יװ ןעעז טנעקעג טשינ טאה עטםאבעלאב יד

 .ךלימ ךעלעפעל ײװצ ןאטעגנײרא רימ יז טאה ׳רעםאװ עזיולב

 ןעגעז ׳ןעװעג טראד ןענעז םאװ ,טײלעגנױ עשידײ עכעלטע

 ײז יצ .ןםע ןײק ךעװעג טשינ זיא סע ליױו ,ןטראד ןופ קעװא

 ךיוא באה ךיא .טשינ ךיא סיױו ןענופעג סרעסעב ןבאה

 זדנוא טאה ןעמ ןעװ ןוא ןטראד ןופ ןפיולטנא וצ טרעלקעג

 ־אליק 35 ןענופעג ךיז טאה עכלעװ ,ץילימ רעד וצ ןפורעג

 ־עג ךיא באה׳ןטראפםאפ ןעמענוצסיורא ׳זדנוא ןופ רעטעמ

 ךיוא זא ׳ןעזעג רעבא באה ךיא •טראד ןבײלבראפ טוװרפ

 ־קירוצ .ןעגנאגעגמײהא קירוצ ךיא ןיב .רעסעב טשינ זיא טראד

 ןיוש ךיז טאה םע זא ׳טםוװרעד ךיז ךיא באה ׳קידנעמוק

 ־קעריד רעיינ רעזדנוא .עיצארטםינימדא עצנאג יד טשיוטעג

 ןוא .שטנעמ רעקיאעפ ראג א ןײז וצ סיורא ךיז טזײװ ראט

 ראפ ןסע ןפאש ,גנונעדרא ןריפנײא ןביוהעגנא עקאט טאה רע

 טגאזעגוצ ךיוא רע טאה ׳םרעדײנש ׳זדנוא ןוא ׳רעטעברא יד

 .טעברא יד ןריפ ןביוהעגנא באה ךיא .טפנוקוצ עטוג א

 געלפ ךיא .ןעמאנ ןטוג א ןעמוקאב ןוא ןכאז ענײש טכאמעג

 עכעלנײװעג יד ךאנ ,טםײה׳ם ׳לסיבא קיטײז ןטעברא ןביוהנא

 ןשטנעמ יד ראפ טעברא טכאמעג ךיא באה ׳טעברא העש טכא

 זא ׳יוזא ןטקודארפ טימ טלאצאב רימ ןבאה סאװ ׳ףראד ןופ

 ןעקנעב וצ ןביוהעגנא ןוא טרעגגוהעג טשינ ןיוש באה ךיא

 .דניק ןוא יורפ ןײמ ךאנ

 וצ שינעבױלרעד א ןעמוקאב ךיא באה ׳ילוי ׳טײצ־רעמוז

 א ןיא טזאלעג ךיז ךיא באה רעדיװ .עילימאפ ןײמ ןעגנערב

 וליפא ןוא ןפיש ׳ןענאב טימ ןפעלש וצ ךיז ןײרא געװ ןרעװש

 רערעװש ךאנ .יורפ ןײמ וצ ןעמוקעגנא ןיב ךיא זיב סופוצ ןײג

 .עילימאפ ןײמ טימ ןראפעג ןיב ךיא ןעװ ,קירוצ ןעװעג זיא

 .שינעביולרעד א ןעמוקאב טזומעג טשרע ךיא באה ײז ראפ

 ײרד ךאנ .ןטײװצ ןיא טמא ןײא ןופ ןפיול טזומעג באה ךיא

 ־עגנא טאה יורפ ןײמ .ןעמוקעגגא רימ ןענעז ןרעדנאװ ןכאװ

 קיאור טבעלעג ןבאה רימ .ןטראג־רעדניק זיא ןטעברא ןביוה

 קנארק ןיב ךיא .תורצ ןביוהעגנא רעדיװ ךיז ןבאה םע זיב

 ךיז ךיא באה ,טכיזבלעג יד ןעמוקאב באה ךיא ׳ןראװעג

 .לאטיפש ןיא קעװא ןיב ךיא .טעב ןיא ןגײלקעװא טזומעג

 טאה יז יװ ,גאט ןדעי ןכוזאב ןעמוק ךימ טגעלפ יורפ ןײמ

 טלאמעד זיא יז ןוא לאטיפש םוצ רעטעמאליק 14 טכאמעג

 סע זא ,טגאזעג רימ טאה ראטקאד רעד .רעגנאװש ןעװעג

 רימ טאה ׳ןבעג וצ רימ ןיצידעמ עק־-סיונ יד אטשינ זיא

 לאז ךיא ׳לטימ שימײה א ןבעגעג עקנארק יד ןשיװצ ןופ רעװ

 סאד ןעקנירט ןוא ײט יװ ןכאקפיוא ,ןעמולב עלעג ןעקנירט

 ןבאה ײז ןעװ םאד ןעקנירט רעניוװנײא עקיטרא יד .רעסאװ

 זיא ןכאװ יױוצ ךאנ ןוא .ןאטעג יוזא ךיא באה .טײהקנארק יד

 .ןכאװ ראפ א טרעיודעג םע טאה יוזא .ןראװעג רעםעב רימ

 ןיב ךיא .ןטעברא ןביוהנא קירוצ טנעקעג באה ךיא זיב

 רעטײװ טזומעג רעבא באה ךיא ,טכאװשעגפא רעײז ןעװעג

 באה ךיא ןעװ ׳קיטנוז ןרעי .ןסע לםיב ןראפ .רעװש ןטעברא

 ןפיוא ןפיול טזומעג ךיא באה ׳ןעורפא לסיב א טפראדעג ךיז

 ןריובעג רימ טאה יורפ ןײמ .ךאװ רעד ראפ ןםע ןפױק וצ ראזאב

 יז .טכאװשעגפא רעײז ןעװעג ךיוא זיא יז ןוא ׳ןוז א ךאנ

 ןיא רימ ןבאה טניוװעג .ןגארט רעװש א רעײז טאהעג טאה

 ריפ ןיוש ,זדנוא ראפ גנע גונעג ןעװעג זיא׳ס ,רעמיצ ןײא

 רימ ליױו ,ביל ראפ ןעמונעג ץלא ןבאה רימ רעבא ,תושפנ

 ןפערט קירוצ ןוא גירק יד ןבעלוצרעביא טפאהעג ןבאה

 רימ .טזאלעגרעביא ןבאה רימ עכלעװ ׳םיבורק ערעזדנוא

 ־לעימכ ןוא טנײרפ ערעזדנוא ןופ וױרב טפא ןעמוקאב ןגעלפ

 רימ .עיזא־לטימ ןיא סנטסרעמ ןעװעג ןענעז םאװ רעקינ

 ןפיוא ןעװעג ןענעז סאװ טנײרפ עכעלטע טאהעג ךיוא ןבאה

 טפאהעג ןוא גנוטײצ יד טנעײלעג ךיוא ןבאה רימ .טנארפ

 ־נערב ןגעלפ ןעגנוטײצ יד .ןקידנע לענש ךיז לאז המחלמ יד

 יד .םיוראפ ךיז טקור ײמרא עטיור יד זא ׳םעײנ עטוג ןעג

 ןעװעג ןיוש ןענע: ןםור יד ןעװ ׳רעסערג ןראװעג זיא דײרפ

 ןכײרגרעד וצ ןביוהעגנא ןבאה סעײנ עטכעלש רעבא .ןליופ ןיא

 ,טעטכינראפ רעלטיה טאה ןליופ ןיא ןריי יד זא ׳זדנוא וצ

 ־עיורט רעד .ןביולג טלאװעג טשינ ךיז טאה םע — .ןדײ עלא

 ןבאה טנײרפ ענײמ .טקיטעטשאב רעבא ךיז טאה תמא רעקיד

 ראנ טראד ןפערט ײז וא ,טנארפ ןופ ןליופ ןופ ןבירשענ

 רעדלעװ יד ןיא טבעלעגכרוד ןבאה עכלעװ ׳ןדײ ענלצנײא

 ןעװעג ןיוש זיא המחלמ יד ןעװ .רענאזיטראפ יד ןשיװצ

 ןײק םײהא וױרב ןבײרש ןביוהעגנא ךיא באה ׳טקידנעעג

 ׳רעפטנע ןא טימ ןעמוקעגקירוצ רעבא ןענעז ײז ׳קינלעימכ

 ןראװעג טקישעגקעװא ןענעז ײז ׳אטשינ ןענעז ןשטנעמ יד זא

 ןקידנעראפ ןכאנ םישדח 10 .טנגעג רעטסװואבמוא ןא ןיא

 ןראפוצסיורא שינעביולרעד יד ןגירקעג רימ ןבאה ׳גירק יד

 טימ טשימעג ,דײרפ טימ קעװא ןענעז רימ .ןליופ ךאנ קירוצ

 ןופ עדנע יד טבעלרעד ןבאה רימ סאװ דײרפ טימ .רעיורט

 ןבאה רימ לײװ רעיורט טימ ןוא המחלמ רעמאזיורג רעד

 םענײק רימ ןלעװ ,ןעמוקמײהא ןלעװ רימ ןעװ זא ׳טםוװעג

 .ןפערט טשינ
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 סריפעגטימ ךיוא באה ךיא .ןײרא גרעב יד ןיא רעגאל םעד

 ןײז טעוו׳ס ןעװ לאפ ןיא ןלאירעטאמ עקיטיונ עלא ךיז טימ

 ןלא: ײז ידכ ,ןריפאפ עשלאפ טימ עלא ןגראזאב וצ קיטיונ

 •ןגעװאב ײרפ ןענעק ךיז

 קידנעײג רעמ ׳ןראפעג עסיורג ןוא עזײר ערעװש א ךאנ

 טרעטשעצ ןעװעג ןענעז ןגעװ יד לײװ — קידנראפ יװ סיפוצ

 ןפיוא ןעמוקעגנא טםוגיוא ןיא ךיא ןיב — ״יקאמ״ יד ךרוד

 עלא ןגראזאב — טעברא רעד וצ ןטארטעגוצ ךײלג ןוא טרא

 .ךגעװאב ײרפ״ ךיז ןענעק לאז רעדעי ,ןטנעמוקאד טימ ןדײ

 ־פנוקוצ ןײמ טימ טנעקאב ךיז ,בגא ,ךיא באה רעגאל םעד ןיא

 עריא טימ ןענופעג טראד ךיז טאה עכלעז׳, ,יורפ רעקיט

 רעטעפש יז ךיוא זיא ,בגא .עיגלעב ןופ םיטילפ םלא ןרעטלע

 .גנוגעװאב־טנורגרעטנוא רעד ןיא וױטקא ןעװעג

 םאד ןעװעג ײברעד זיא ןטעברא עטםקיטכיװ יד ןופ ענײא

 ׳ץענערג רעשיראצײװש רעד ךרוד רעדניק יד ןעלגומשכרודא

 ןטײרפשעצ ,גנורעטש ןא ,ןענעק ךיז ןלאז ןרעטלע יד ידכ

 יד ןםירעגרעביא רעבא טאה קילגמוא םיורג א, .גרעב יד ןיא

 רעד טימ רעדניק עפורג א יװ םעד ךאנ ,טעברא־םגנוטער

 ןיא ןראװעג טפאכעג ןענעז ,ןיסאר אלימ ןירעריפ רערעײט

 יד ךרוד ןראװעג ןטכאשעגסיוא טרא ןפיוא ןוא גרעב יד

 .ןשטייד

 עשינעילאטיא סאד .ןינילאסומ ןופ עיצאלוטיפאק יד טמוק׳ס

 א טימ ךיז טימ טמענ ןוא ךײרקנארפ טזאלראפ רעטילימ

 רעבא ןלאפ ייז ןופ ליפ .ןדיי עטרינרעטניא יד ןופ לייט ןםיורג

 ״קערש א ףיוא םוא ײז ןעגנערב עכלעװ ,ןשטײד יד וצ ןײרא

 טפלעה א ךרעב טגנולעג שפנ תריםמ םיורג טימ .ןפוא ןהעל

 ־נײא ןוא לבאנערג ןײק ןעגנערבוצקירוצ טראפםנארט םעניפ

 .רעטרע ענעדישראפ ןיא ײז ןענעדראוצ

 תופידר עירעם עײנ א ןא ךיז טבײה 1943 טסבראה ןיא

 טלוק ,רעבמעװאנ ןט־11 םעד .רעלטנאטםיזער ןוא ןדײ ףיוא

 ןוא רעטילימ ןשטײד ןשיװצ סיוטשנעמאזוצ רעםיורג א ראפ

 ־ןגעק .ןטסולראפ עםיורג ןדײל עכלעװ ,רענאזיטראפ יד

 זיא ראפעג יד ,ןגעװ ןוא ןסאג יד ףיוא םעװאלבא ׳סעיצקא

 א ףיוא .עכעלטנגױ עשידײ יד ראפ ,ךעלריטאנ ,סרעדנוזאב

 ןיפ ךיז ןריאוקאװע וצ ןסאלשאב טרעװ װיטקא ןופ גנוטאראב

 טײדאב םאװ ׳גנולעטש רעד ןגעק סיורא טערט ךיא .לבאנערג

 ׳םרעקנוב יד ןיא ןדײ ענעטלאהאבסיוא יד רקפה ףיוא ןזאל

 ־רענגעק ןײמ •ףליה זדנוא ןופ ןעמוקאב וצ טײקכעלגעמ א ןא

 ןוא בײלב ךיא .טשינ רעבא טפלעה סולשאב םעד וצ טפאש

 1944 ראונאי ןיא .וױטקא ןופ לײט רענײלק א זיולב רימ טימ

 ־ראפ א ףור ךיא .טעברא יד ןריזינאגראער וצ רימ טגנולעג

 ליפ ןעמוק םע עכלעװ וצ ,ןטקנופ ענעדײשראפ ןופ גנולמאז

 ענעפלאהאבמוא יד ראפ תױרחא יד ןליפ עכלעװ ,עכעלטנגױ

 ןוא גנוריפנא עײנ א ןבילקעגסיוא טרעװ סע .עטגאיעג ןוא

 טימ ןגראזאב וצ טעברא יד ןא ײנ׳ס ףיוא ךיז טבײה סע

 ־רעדניק יד ןעװעטאר ןוא ןשינעטלעהאב יד לטימםנבעל

 רעד ןיא ןעלגומשוצכרוד ײז רעװש זיא לאמ סאד .םימותי

 םעד תמחמ ןוא גרעב יד ןיא ןעיינש עםיורג יד בילוצ ץײװש

 .ץענערג יד ןסאלשעג טאה גנוריגער עשיראצײװש יד סאװ

 ןוא םירעיופ ןוא םיחלג טימ רעבירעד ךיז ןדניבראפ רימ

 עכעלכריק ןיא טריפעגרעבירא ןרעװ רעדניק רעטרעדנוה

 ןופ ףליה רעד טימ ןאטעג טרעװ ץלא סאד .רעזײה־םימותי

 ערעזדנוא ןבאה 1944 רעמוז .״יקאמ״ ןופ ןפורג־ספמאק

 ״'קאמ״ ןופ ןעײר יד ןיא טריזיליבאמ ךיוא ךיז עכעלטנגױ

 .ןפמאק יד ןיא טקילײטאב ךיז ןוא

 ןײק ןראפ וצ עיםימ א ךיא םוקאב ,1944 ,ינױ ןט־4 םעד

 ־קורטסניא טימ וױרב ןטרירפיש א ןריפוצרעבירא ,לבאנערג

 א ןעמענפא טפראדעג רימ ײב טאה׳ם םאװ ,ןאיל ראפ םעיצ

 ־ניבראפ־טראפםנארט עלאמראנ ןײק .ןאיל ןופ רעלדניבראפ

 טאה עבאגפיוא יד •ןעװעג טשינ טלאמעד ןיוש ןענעז ןעגנוד

 זיא תולאש ןגערפ וצ טײצ ןײק .ןריפכרוד טזומעג רעבא ןעמ

 ןגעװרעטניה ףיוא ןעמענראפ ךיז וװרפ ךיא .ןעװעג טשינ

 רעפאש םעד טעב ןוא ןישאמ־טסאל א ףערט ךיא זיב םיפוצ

 ־נעצ ןפיוא קידנעמוקםיורא .לבאנערג ןײק ןריפ ךימ לאז רע

 א ןיא ןײרא ןיב ךיא זא ,לאמאטימ ךיא עזרעד ,געװ ןלארט

 טגײלעגםיוא ןגיל געװ ןופ ןטײז עדײב ןיא .״עקפאלופ״

 .ם,ס טימ ןליבאמאטיוא ןוא רעװעג־ןישאמ טימ ןראדנאשז

 ךיז לאז רע ,רעפאש םעד טעב ךיא .קירוצ ןוא ןיהא ןעילפ

 ןא ןיא טראפ רע זא ,ןעװעג זיא קורדנײא ןײמ .ןטלאהראפ

 רע זא ,טביולגעג רעבא טאה רע .ךיא יװ תוחילש רעכעלנע

 טרעה טנעמאמ םעד ןיא .םולשב סיורא ראפעג רעד ןופ טעװ

 .ןצאלפ אטיוא רעזדנוא ןופ סענאפא יד ןוא יירעסיש א ךיז

 א וצ וצ ךימ ןדניב ,סיורא זדנוא ןפעלש ןראדנאשז יד

 טוװרפ רעפאש רעד .ןטניה ףיוא טנעה יד טימ פולס־ןאפעלעט

 טראפ דלאב .טרא ןפיוא ןםאשרעד רע טרעװ ,ןריטסעטארפ

 יד ןוא ןטלאהראפ ךיוא טרעװ ,ןגאװ־טסאל רעטײװצ א ןא

 ערעײז ןרילארטנאק .רענעמ ײרד סיורא םיא ןופ ןבײרט .ם.ס

 זיא סאד .ןסאשרעד ךײלג טרעװ רענײא ןוא ןטנעמוקאד

 ׳קעװא ןראפ ײז .טגגעג רענעי ןופ דײ רעטנאקאב א ןעװעג

 א ןײטש טבײלב רימ ײב ןוא ,תונברק ערעטײװ ךאנ יאדװא

 .רימ טימ ןאט וצ םאװ טשינ םינפא טםײװ רע .ןאמרעטילימ

 ענײמ ןרילארטנאק טמענ רע .םעומש א ןא םיא טימ בײה ךיא

 ־נארפ רעטריזילארוטאנ א ןיב ךיא זא ,רע טקרעמאב ,ןריפאפ

 רעביא ךײלג טײג רע ,גנומאטשפא רעשיליופ רעד ןופ זיוצ

 םיא ןיא טקעװרעד ,סיוא טזיױו ,ךיז טאה סע .שיליופ ףיוא

 רימ וצ רע טקערטש טא ןוא ןאמםדנאל א וצ יװ ליפעג א

 ןיב ךיא — ןוא ,פולס ןופ פא ךימ טדניב ,ןריפאפ יד םיוא

 ןײרפ

 יד ןיא ןראװעג לוצינ סג א ךרוד שממ ךיא ןיב יוזא

 .גנואײרפאב רעד ברע געט עטצעל

 ןיא ןבילבעג ךיא ןיב ,טקידנעראפ ךיז טאה המחלמ יד ןעװ

 .טײקכעלטפאשלעזעג רעשידײ רעד ןופ טםניד םוצ לבאנערג

 רעדניק עשידײ יד ןעגנערבוצקירוצ ןעװעג זיא טעברא יד

 םימותי יד ראפ .ןרעטלע ערעײז ןכוזפא ,ןשינעטלעהאב יד ןופ

 ןטלאטשנא עשיליוטאק .ןעמײהרעדניק טלעטשעגפיוא ןעמ טאה

 ןעװעג .רעדניק יד ןעגנערבוצקירוצ טלײאעג טשיג ךיז ןבאה
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 עײנ ערעײז וצ ןדנובעגוצ דיז ןבאה עכלעוו ׳רעדניק ךיוא

 וצ תוחוכ ךס א חגעװנא טזומעג טאה ןעמ — ״ןרעטלע״

 ־רעדניק עכעלטע .קלאפ ןשידײ ןראפ רעדגיק יד ןעװעטאר

 דע ךאנ ןריטםיזקע ׳ןדנירג ןפלאהעג באה ךיא עכלעװ ,רעזייד

 .ע ןופ .נ.א ״ירעברעװ״ זיוהרעדניק םאד זיא םאד .םױה

 יד ןיא .ןאםנארא ןום .נ.א ״סילעדנא זעל״ מא םולבלעגניר

 עכלעװ ,םימותי־רעדניק רעטרעדנוה ךרודא ןענעז ןעמײה ײװצ

 מא טײקכעלטרעצ־החפשמ מא םײה א ןענופעגקירוצ ןבאה
 .םאטש ןשידײ םוצ טרעקעגקירוצ םעד קגאדא



 ץנאטסיזער רעשיזיוצנארפ רעד ױא לײטנא ןײמ / לעגרוג השמ
 (ביבא־לת)

 ־יטנא ןקידנסקאװ־ץלא ,טײקיזאלסטעברא ןופ קורד ןרעטגוא

 1937 ץרעמ ןיא ךיא ןיב ,תופידר עשיטילאפ ןוא םזיטימעס

 ,קינלעימב לטעטש־טרובעג ןײמ ןזאלראפ וצ ןעגנוװצעג ןעװעג

 ןזיװאב ךיז םיוק .ךײרקנארפ ןײק ץענערג יד ןצראװש ןוא
 יד ןכארבעגםיוא זיא דנאל םעײנ םעד ןיא ןענעדראוצנײא

 ,ןדײ טרפב ,רעדנעלסיוא ערעדנא רעטנזיוט יװ יונעג .המחלמ
 ןגעק ןפמעק וצ ידכ ײמרא רעד ןיא טריטנולאװ ךיא באה

 .דגאלשטײד־יצאג

 ־נענרעד ךיזיןבאה תולײח עשטײד יד ןעװ ,1940 ,יאמ ןיא
 ןײמ טימ ןא ךיא םוק ,ץענערג רעשיזיוצנארפ רעד וצ טרעט
 ענעדײשראפ ןיא ךיז קילײטאב ןוא טנארפ ןפיוא טײהנײא
 םעד ןיא ףמאק־ןטענאיאב א ןיא ערעדנא ןשיװצ ,ןפמאק
 .אוב רוס עיםימ דלעה ןשיזיוצנארפ ןטנאקאב ןופ ראטקעס

 יד ןעמוקאב טאה ןאילאטאב רעזדנוא ןכלעװ ראפ ףמאק א
 .גנונעכײצסיוא עשירעטילימ עטסכעה

 ,1940 ,ינױ ןט־13 םעד ךיא רעװ ןפמאק ערעװש ךאנ

 ןט־10 םעד .טפאשנעגנאפעג ןיא ןעמונעג ןוא טעדנוװראפ
 ןא םוק ןוא רעגאל־ןעגנאפעג ןשטײד ןופ ךיא ףיולטנא ,ילױ

 רעשיזיוצנארפ רעד וצ ךיז עדלעמ ךיא .זיראפ ןטריפוקא ןיא
 ־אטראק יד ןעװ ,רעטעפש .ףליה ךאנ טכאמ רעשירעטילימ
 ןענעז סאװ ,ןטאדלאס עשיזױצנארפ ענעפאלטנא יד ןופ עקעט
 סע ןוא ,ןשטײד יד וצ ןײרא טלאפ ףליה ךאג ןעמוקעגנא
 טשינ ןבאה עכלעװ ,עלא יד ךאנ געיעג א ןא ךיז טבײה
 ,ןטײהנײא ערעײז ןיא ךיז ןלעטשוצקירוצ ףור םעד טגלאפעג

 .ןטלאהאבוצסיוא ךיז ןעגנוװצעג ךיא רעװ

 טאהעג ןענעז םרעוט עכעלטפאשלעזעג עשידײ בור רעד
 ערעדנא ןופ םיטילפ ליפ רעבא ןעװעג .זיראפ ןופ ןפאלטנא
 ,גרובמעסקול ,דנאלאה ,עיגלעב ןופ יװ ,רעדנעל ןוא טעטש
 ־ראװק עשידײ יד ןיא .ףליה ןיא טקיטיונעג ךיז ןבאה עכלעװ

 רעװ ךיא .ןכיקםקלאפ ןופ ץענ א טנפעעג טרעװ ןלאט
 ףיוא ךוק רעד ןופ ןכעלטראװטנאראפ םעד ראפ טמיטשאב
 םאװ ךוק א ,קילבופער אל עד ץאלפ םײב ,עשזנארעב יר 15
 ריא טימ טמשעג ץנעטםיזקע ריא ןופ טײצ עצנאג יד טאה

 .ףליה רעלאיצאם ןופ ןטיבעג עלא ףיוא טעברא

 ןדײ רעטנזיוט זא ,הריזג יד טמוק 1941 יאמ ןט־13 םעד
 משרמולכ ,ןעלקריצ־ײצילאפ יד ןיא ןדלעמ ךיז ןלאז זיראפ ןופ
 באה גאט ןבלעז ןיא .ןטנעמוקאד ערעײז ןרילארטנאק וצ ידכ
 ־רעטנוא רעשידײ רעד ןופ גנוציז א ןיא טקילײטאב ךיז ךיא
 גנולעטש ןעמענ וצ ידכ ,ןאיאר רעזיראפ ןיא גנוגעװאב־טנורג
 טקנופדנאטש םעד טקידײטראפ באה ךיא .עגארפ רעד וצ
 באה סנגראמוצ ןוא ״אפאטסעג ןופ ףור םעד ןגלאפ וצ טשינ

 קענש שזראשזד רבה ןײז טימ לעגרוג השמ
 גנוגעװאב־טנורגרעטנוא רעשיזיוצנארפ—שידײ רעד ןופ רעריפ סלא

 ־ וצוצ ךיז ןדײ ןטלאהוצפא עיצקא ןא ןיא ןעמונעגלײטנא ךיא
 ־טנורגרעטנוא רעד ןיא רעפמעק עײנ ןריברעװ וצ ןוא ןלעטש
 ןגעװטםעדנופ ןענעז רענעמ טנזיוט ףניפ רעביא .גנוגעװאב
 ןוא ןעיורפ ערעײז ראפ ףליה יד ןוא ןראװעג טריטראפעד
 רערעװש ץלא טרעװ סאד םגה ,רעקידנגנירד טרעװ רעדניק
 .טנורגרעטנוא ןיא פארא זומ וױטקא רעד לײװ ,םעד בילוצ

 רעד רעטנוא ,טעטימאק םעניא טריפעגרעבירא רעװ ךיא
 ןאעל טאקאװדא ןקםע רעזיראפ ןטנאקאב םעד ןופ גנוריפנא
 יד ןגראזאב וצ גנוריפנא רעד ןיא ןײרא טערט ךיא .רעזעלג
 ־סגנודניבראפ טימ ךיוא ךעלקעפ־זײפש טימ ץוחא ןרעגאל
 טרעװ טעברא יד .טראד ןופ ןעװעטאר וצ ךיז ןטײקכעלגעמ
 ןרעװ וצ טפאכעג ראפעג רעטנענאמרעפ א רעטנוא טכאמעג

 .אפאטסעג רעד ךרוד

 ןײק ןדײ רעזיראפ ןופ עיצאטראפעד רעםיורג רעד ךאנ
 ־וצסיוא ןעגנולעג זיא רימ עכלעװ עיצאטראפעד א ,יםנארד
 ןיא ןטלאהאבוצםיוא ךיז רערעװש ץלא רימ טרעװ ,ןדײמ
 רעשטײד רעד ךרוד טכוזעג רעהפיוא ןא רעװ ךיא :זיראפ
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 ןוא ,רעגאל־ןעגנאפעג ןופ רענעפאלטנא םלא טכאמ־רעטילימ

 פעד ךיז ןלעטשוצ טשינ ראפ — טכאמ רעליװיצ רעד ךרוד
 רעזיראפ ןופ גנאלראפ ןפיוא .טעברא־סגנאװצ וצ יאמ ןט־13
 עגנאל ךאנ רעבירא ךיז ךיא םוקאב טעטימאק־טנורגרעטנוא
 .ךײרקנארפ ןופ ענאז רעטצעזאב־טשינ רעד ןיא ןשינעלגאװ

 ץיק טקישעג ךיא רעװ טראד ןופ ןוא ׳זולוט ןײק ןא םוק ךיא
 ־םיטילפ עשידײ רעטנזיוט טרירטנעצנאק ןענעז׳ם וװ ,ןאיל
 טימ .םימותי ליפ ײז ןשיװצ ,ךײרקנארפ ץנאג ןופ תוחפשמ
 ־םורד ךיוא ראפעג יד רעראלק ץלא רעבא טרעװ גאט ןדעי
 ־מעצעד ףום .ןשטײד יד ךרוד ןרעװ טריפוקא לאז ךײרקנארפ
 גנוריפנא רעד רעטנוא ,טעטימאק רענאיל ןופ ךיא םוקאב רעב
 עבאגפיוא יד טאק ףסױ ןוא ןאמדירפ דוד ,רעטלא ףלאװ ןופ
 ןוא רעדניק ןעװעטאר ןענעק וצ ידכ ןעגגודניבראפ ןפאש וצ
 ןעװעג זיא םאד .ץײװש ןײק אפאטםעג רעד ךרוד עטכוזעג
 טײצ רעצרוק א ןופ ךשמ ןיא ןוא ,עבאגפיוא עקידנעגנירד א
 סאד יװ ןאלפ םעיונעג א ןלעטשוצ טפראדעג ךיא באה
 באה ךיא עכלעװ ׳ןשטנעמ יד ןופ המישר א ןוא ןריפוצכרוד

 .עבאגפיוא רעד ןופ גנוריזילאער רעד ראפ ןענוװעג

 רעטקינײאראפ רעד ןפאשעג ךיז טאה טײצ רענעי וצ
 לעטש ךיא .״סע־ישז־םע״ טנגױ רעשידײ רעד ןופ טעטימאק
 רענאיל ןופ ןעמאנ ןיא טקאטנאק ןיא רעריפנא יד טימ ךיז
 ןעמאזוצ ראפ רימ ןגײל ײז ןוא ,טעטימאק־סגנוקידײטראפ

 ׳ןאיל ראפ זיולב טשינ רעבא — ןאלפ םעד ןטעבראוצסיוא
 .דנאל ןצנאג ןראפ ראנ

 טעברא־םגנוטער יד ןא ךיז טבײה רעטעפש ןכאװ עטלײצעג
 .רעדניק עשידײ רעטרעדנוה ןופ

 יד ךרוד טצעזאב טרעװ ןאיל ןעװ ,1942 רעבמעװאנ ךאנ
 ךרוד טריזינאגראער טעברא־סגנוטער רעזדנוא טרעװ ,ןשטײד
 ־קנארפ ןופ ענאז רעײרפ רעד ןיא רעוט עקידנריפנא ףניפ יד
 (טריטראפעד רעטעפש) רעטלא ףלאװ ׳ןאמדירפ דוד — ךײר

 ןאמזאלג יעבא חלג רעד ,(ךײרקנארפ ןיא טציא) טאק ףםױ
 םעניא טנורגרעטנוא רעשיזיוצנארפ רעד ןופ רעײטשראפ םלא

 .ךיא ןוא ,טעטימאק־דנאטשרעדיװ ןשידײ

 ־טײצ ןיא תוחפשמ עשידײ ןריפרעבירא ןא ןבײה רימ
 .רעםעפ עשלאפ םיוא ןטעברא ןוא ןשינעטלעהאב עקילײװ

 לאקאל־טעטימאק רעזנוא טרעװ 1943 ׳ראורבעפ ןט־9 םעד
 עוױטקא דס רעביא ןוא אפאטסעג רעד ךרוד טלגנירעגמורא
 ךימ טםערא רעד טאה זײװרעכעלקילג .טקישראפ ןרעװ רעוט
 ןראפעגםיורא ךיא ןיב ןגראמירפ םענעי לײװ ,ןטימעגסיוא
 ־ילימ א טימ ןפערט וצ ךיז ,ןאיל ןבענ לטעטש ןײלק א ןיא
 ןענײש עשירעטילימ ןעמוקאב חוכמ טנאדנעמאק ןשירעט
 ןיא .ןגעװאב ײרפ ןענעק ךיז ןלאז ײז רענעמ לאצ א ראפ
 טנאדנעמאק רעשיזיוצנארפ רעד רעבא זיא טכאנ רענעי
 ןײק ןראפוצקירוצ טלײאעג ךיז באה ךיא .ןראװעג טריטסערא
 ענעדײשראפ ןקידײלרעד טפראדעג ךיא באה טראד ,ןאיל
 ןגעקטנא רעבא רימ טמוק אד .לאקאל רעזדנוא ןיא םינינע
 ךימ טאר ןוא לטעטש םעד ןיא ןאמ־םגנואיורטראפ רעזדנוא
 גנערטש טרעװ ןאיל ןײק געװ רעד לײװ ,ןראפוצקירוצ טשינ

 א ךאנ .עירעמראדנאשז רעשטײד רעד ךרוד טרילארטנאק
 יד זיב ןטראװ ןוא ןבײלב וצ ךיא םילשאב תעדה בושי ןצרוק
 ןאמרעמילימ א ןא טראפ לאמ א טימ .רעבירא טעװ ראפעג
 טםיש ,ץאלפ־לארטנעצ םעד םורא טזײרק ,לקיצאטאמ א ףיוא
 ןכקאװ דרע רעד רעטנוא ןופ יװ ןוא טעלאטסיפ ץיז ןופ םיוא
 .ןשטנעמ יד ןרידיװער ןא ןבײה סאװ ׳םעקינאפאטסעג םיורא

 טראד ךיז טלאהאב ןוא רעקנוב א ןיפעג ,ןפיול ןא בײה ךיא
 קירוצ ךיז גאלשרעד — ןוא ,טכאנ רעד ןיא טעפש זיב סיוא
 דוד רבח ץימ ןופ גנוניוװ רעד וצ קידנעמוקנא .ןאיל ץיק
 טאה׳ס זא ,רעטצנעפ ןכרוד דלאב ךיא קרעמאב ,ןאמדירפ
 ןגעקטנא רימ טמוק םע ןוא ריט יד ןפע ךיא .טריםאפ סעפע

 .גאט ןופ םעײנ עקירעיורט יד טימ יורפ יד

 ־טנירג א ךרוד ךײלג ריפ ןוא ׳ליפ םיוא טשינ יז גערפ ךיא
 ןוא טכיל יד ןשעלראפ רימ .בוטש ןיא גנוכוזרעטנוא עכעל
 ןבײלק — ״ץמח־תקידב״ רימ ןכאמ לפמעל־ןשאט ןײלק א טימ
 עקיטיונ טשיג יד ןוא ןטנעמוקאד עקיטכיװ לסיבא ןעמאזוצ
 יד ןזאלראפ ךײלג ןלאז רימ גנאלראפ ךיא .טנערבראפ ןרעװ
 ? טא ןוא .שינעטלעהאב טיױוצ א ףיוא רעבירא ןוא גנוניװו

 ךאנ ׳ףיוה ןטײװצ ןיא ןײגוצרעבירא ןזיװאב םיוק ןבאה רימ
 ײנ רעזדנוא ןופ ריט ןיא טפאלקעגנא טאהעג טשינ וליפא
 ןראפראפ זיוה טזאלראפ רעזדנוא ראפ יװ — שינעטלעהאב
 וצ קיטסאה ןא ןבײה ןוא ןראדגאשז טימ סאטיוא עכעלטע
 יד טאה ןזיװעגסיורא ךיז טאה׳ם יװ .ןריט יד ןיא ןפאלק
 ןענופעג ןאמדירפ דוד רבח ןטריטםערא ןײמ ײב אפאטםעג
 ־רעדנאנופ ןוא טריפאק זיא אטאפ רעד טא .אטאפ א םענײמ
 .טפירשפיוא ןטימ ןטקנופ־ײצילאפ עלא ןיא ןראװעג טקישעג

 .׳■טכאמ רעשטײד רעד וצ ןלעטשוצ ראפ גנוניולאב עטוג״
 ןתוחילש ענעדישראפ קידײלרעד ׳ןאיל ןופ ףיולטנא ךיא
 א ףיוא סאפ א םוקאב ךיא .עילעפנאמ ׳עצינ ,ײסראמ ןיא
 ןא םוקאב ןוא ןעזםיוא םעד לסיבא רעדנע ׳ןעמאנ ןטײװצ
 רעד ןופ רעטנעצ םעד ,לבאנערג ןיא ךיז ןצעזאב וצ גארטפיוא

 .גנוגעװאב־ץנאטםיזער רעשיזיוצנארפ

 יד ךרוד ןעװעג טריפוקא ךאנ זיא ׳לבאנערג ןעװ ,תליחת
 ־כעלםיב .ךעלקערש יוזא ןעװעג טשיג ךאנ זיא ,רענעילאטיא
 יד ךרוד טרילארטנאק טאטש יד ךיוא רעבא טרעװ זײװ
 ןײמ .ןטײצ ערעטיב ןא רעדיװ ךיז ןבײה םע ןוא ןשטײד

 16 ,ןעמאד טפאשטרא רענײלק א ןיא ןעװעג זיא טראציז

 גאט ןדעי טזומעג רעבא באה ךיא .לבאנערג ןופ רעטעמאליק
 טנגעג רעד ןיא .טאטש ןיא עלארטנעצ רעזדנוא ןיא ןײז
 ךיוא יװ ,תוחפשמ עשידײ רעטנזיוט ןעװעג טלאמעד ןענעז
 יד .רענעילאטיא יד ךרוד טרילארטנאק ,ןרעגאל עשידײ ײװצ
 רעשיאײצילאפ רעקידרדםכ א רעטנוא ןענאטשעג ןענעז ןדײ
 ־ראפעד טונימ רעדעי וצ טארדעג ײז טאה׳ם ןוא לארטגאק
 ־רעבירא ןעװעג רעבירעד זיא עבאגפיוא רעזדנוא .עיצאט
 זיא םאד .ןסערדא עײנ ףיוא תוחפשמ רעטנזיוט יד ןריפוצ
 טמיטשאב ןאד רעװ ךיא .טעברא עקידשפנ־תריםמ א ןעװעג
 ןפיוא ןשראסוצםיוא ,יעװרעש־ןאס ןײק רעגאל ןיא ןראפ וצ
 ןומ ןשטנעמ עלא יד ןעמענוצםיורא ןטײקכעלגעמ יד טרא



 ל״צאױ תורושל םרדנא אבצמ / ױיטשײוג םירפא
 (ןפרװטנא)

 .המיעגו החונ התיה אל קינלימח יתדלומ ריעמ יתדירפ

 לבא .לארשי ץראל תולעל דימת יתפאש ר״תיב ךינחכ םנמא

 דוע .ולאכ תוביםנו םיאנתב השעײ רבדה יכ יל יתראית אל

 װ הרטמל .ץראל תולעל יתננוכתה המחלמה ץורפ ינפל

 .ןי׳צגח י״ע ,הקבוקטישב םײקתהש םילמםל םרוקב יתפתתשה

 לש םתײלעל םדקומ יאנת השמיש סרוקה רמג תדועת

 תאזו עובקה ןמזה ינפל םײתםה ל״גה םרוקה .יליגב םיר״תיב

 סױגה תזרכהו ןילופב הררשש תיתמחלמה הריואה תמחמ

 .המחלמה הצרפ ןכמ רחאל .םיאולימל

 יקהל .היתוארוממ קינלימח הלבס אל םינושארה םימיב

 ךא ',בושו ךולה ריעה ימשב ורבע םנמא םײנמרגה םיסוטמה

 לעמ שממ םוט וכימנה םימעפל .היבשותל בל םישל ילבמ

 םישוביכה ירחא דימ םלוא .ואבש תמועלכ ורזחו תוגגה

 ירוזיאמ ,םידוהי בת יפ לע ,םיטילפ םרז רוהנל לחה םינושארה

 תינמרגה הנכיסהמ קחרתהל הװקת ךותמ — ץראה םינפל תיזחה

 םיטילפ ינומה קיגלימח תא ורבע ךכ .קנע ידעצב תברקתמה

 ןכמ רחאלו ,םילבוקמה הרובחתה יעצמאב הליחתב ,םידוהי

 .םהיתובקעב םינמרגה לש םאוב לע ורשיב םיטילפה .לגרב

 ריעה תא ובזעיו םהיצפח תא וזראי םה םגש ירוהב יתרצפה

 לע עומשל ףא הצר אל ל״ז יבא .דעומה תא ורחאיש ינפל

 ׳ב םױב .אגינח יחא םע ריעהמ תאצל אופיא יתננוכתה .ךכ

 ריעב עדונ ,המחלמה ץורפל יעיברה םױה אוה ,הלילב

 ירחא התיה העשה .התונפל תגנוכתמ תימוקמה הרטשמהש

 ינתאצמ לבא ,ינריעהל ידכ יתטימל השגנ ל״ז ימא .תוצח

 יל ונתנ אל הבורקה הדירפה לע תובשחמהש ןוױכ ,רע רבכ

 .ירוהמ הדירפ יתלטנ יחא םע דחיו ןוזפיחב יתשבלתה .חוגמ

 םכײח תא תוחפל םתא וליצת ״דיהי רשא ונלרוג היהי״

 יתיסינ ״דיניעב תוגלוז תועמדשכ ימא הרמא ,״םיריעצה

 יתנמאה אל ימצע ינאש םג המ ,יתלוכיש המכ לכ העיגרהל

 .תודורװ האור היה ה״ע יבא םג .םימלועל הדירפ וז היהתש

 .׳דה תרזעב הװקתו ןוחטב אלמ היה קודא ידוהיכ

 פתיבב ךרדה למעמ ונחנ הב ,הירוגובל ונעגה םירהצה רחא

 ;שממ היגםכאל תיבה ךפה הרהמ דע .םיקוחר רשב יראש לש

 דע .תינמז החונמו הסחמ םש ואצמ םיאקינלימח 50־ל בורק

 ידמ הקספוהש ,בצמה לע תיגריע החיש םש הלהנתה ברעה

 ועיגי אל םינמרגה יכ ונעטש ױה .תוקעזא ידי לע םעפב םעפ

 ןיבו םינמרגה ועיגי םא ןיב יכ ,ונעט מירחא .קוחר ךכ לכ

 ונא דוע .םהיתוחפשמ תברקב ,םתיבב םמוקמש ירה ,ואל םא

 קיגלימחמ ועיגה התע הזש ,םירוחב ינש ועיפוה הנהו םיחכװתמ

 הגליפ וז העידי .ריעל וסנכנ םיגמרגה יכ ורפיסו ,םינפואב

 ,םיריעצמ ובורב בכרומה ,דחא הנחמ ־תונחמ ינשל ונתוא

 ןײסשדלוג םירפא

 — םיאושנו םירגובמ — ינשה וליאו ,הדידנה תכשמהב לגד

 ,ךישמהל וצר רשא הלא לש םתינכות .קינלימחל הרזחב דדיצ

 רהנל דע תירשפאה תוריהמב עיגהל התיה ,םללכב ונחנאו

 ינלופה אבצה זכרתי הלסיוה וקבש ךכ לע ונכמם .הלםיוה

 תמחלמב הרק רבכש יפכ ,םינמרגה תא ףודהל חילציו

 •1920־ב םינלופה

 לעמ יתדרפנ בוטפואל ךרדבו יל ודמע אל יתוחוכ ,םרב

 וז ריעל .בוטפואב ומע שגפיהל המכםה ךותמ אנינח יחא

 תדעומו זוחמ ריע יהוזש ןוױכ .יעיבר םױ לש ורקובב יתעגה

 יתעגה הב ״דלגע התואב עוסנלו ךישמהל יתטלחה תוצצפהל

 .יחאל תוכחלו חונל םשו הלסיול דע ,בוטפואל

 וסחײתה רשא ,בוקרקמ םיטילפ ,םידוהי ױה הלגעה ילעב

 יתעגה .םהל היהש ברה לכואב ימע וקלחתה ףאו הפי ילא

 םיטילפה יפמ יל עדונ םש •הלסיוה לעש טםוכיוז ריעל דע םתא

 .בוטפואל וםנכנ רבכ םינמרגה יכ

 .רתױב םישולק םה יחא םע שגפיהל ײוכיסש יתנבה

 ישישה םױה הז היה .קםלבול בוניל דע יפגב אופיא יתכשמה

 ריעב םילודגה הפקה יתבמ דחאב .המחלמל ןושארה עובשב

 תנחת .השרוד ױדאר תושדחל ןיזאהל ידכ לודג להק זכרתה

 הדידנהמ לודחלו םהיתבל רוזחל םיחרזאל הארק וז רודיש

 תא ומעל ריזחי ללוהמה ינלופה אבצהש החיטבה איה .חרזמל

 םיניזאמ ונא דוע .ביואה ידי לע תינמז ושבכנש םיחטשה

 ריעה לעמ וגח םײגמרג םיסוטמו השרװ ױדאר תוחטבהל

 העשל בורק ךשמ .הסחמ שפחל ונרזפתה .תושק הוציצפהו

 יתאצישמ .שדח תיב לש ופתרמב םישנא דוע םע יתבכש

 ׳ורעב ץעה יתב .ריעה תא יתרכיה אלש טעמכ םױה רואל

 ביתנ יל יתסליפ ישוקב .םהיתוברוחב םילטומ ױה ןבאה יתב

 םע ילימרת תאו ילקמ תא יתלטנ .ןולמל יתעגהו תוםירהה ןיב

 .ריעה תא יתאציו ךרדל הדיצה

 העידיה םײפנכ הל התשע קצול י״ע ץשיזור ריעל יתעגהשכ

 תאז התיה .ןילופ חרזמ יחטשל יטײבום אבצ לש ותסינכ לע

 ףדרש טױםה ץק תא ךכב יתיאר ,יליבשב המיענ העתפה

 ראש םג •שפגיהל יתלוכי התע .ריעל ריעמ ידודנב ירחא

 .ינומכ דבשח םיטילפה

 רשא קםדובונסרק למנ תא ונבזע .1942 תנשב הז היה

 היה חולשמה .יפסכה םיה ףוחל ןכושה תיטייבוסה היםורב

 ידי לע היםורב סימיה םתואב ןגראתהש ינלופ אבצמ בכרומ

 .םרדנא לרנגה לש ודוקפ תחת יקםרוקיש לארנגה לש ותלשממ
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 שפניהל תנמ לע לארשי ץראו קריע ׳םרפל תודעומ ױה ונינפ

 ׳תיטײבוםה היסור יבחרב ׳רגםה תונחמו שוריג תונש ירחא

 ׳רלטיה תוםײג דגנ לעפױש םחול אבצכ שדחמ ןגראתהלו

 הקילבופרה אבצכ תררחושמה ןילופל בושי םויה אובב רשאו

 .תישפוחה תינלופה

 תגיחבב המ םושמ ונײה ׳הינאב רשא םידוהיה תצובק ׳ונחנא

 הבהא״ב םלועמ ונײטצה אל םיגלופה .םײקוח יתלב םילוע

 תא עיבהלמ ועגמנ אל היםור תולגב םגו ׳םידוהיל ״הריתי

 ןױערל הבר תובהלתה וליג אל התע •יולגב וז ״םתבהא״

 .ץראל ונלעיש םרוגה תױהל םהב אקװד רחב לרוגהש

 םה ׳רבעמה הנחמל ׳יולחפ יםרפה למנל ונעגהשכ ךכיפל

 ןמז לכ ךשמ הקםפ אלש ׳ונב תוללעתהה תא ושדיחו ובש

 רגסהה תא םירבוע ױה םיחולשמה לכ .היסורב תונגראתהה

 וחד וגתוא וליאו .לײח לכל עיגמה ףםונה דױצה תא םילבקמו

 .םירוגמ תומוקמל רשאב הערל ונתוא ולפיהו ׳ןיצקל ןיצקמ

 לכואה .תוכימש אלל ׳םיה תפש לש תולוחה לע םינשי ונײה

 .הנחמה ירײשמ היה ונלביקש

 תוטורפב םהיצפח תא רוכמל ולחה ונישנאו הכו הכ ןיב

 ׳תוריפו ןוזמ יכרצמ תונקל ולכױש ידכ ׳םײסרפ םילכורל

 ׳הריעה בנגתהל ונלחתה ןכ .לוזה ליזבו עפשב סרפב ױה רשא

 ידוהיש ףתושמ ןחלוש לע ונביל תא דועםל וגחלצה םש םוקמ

 וז תונמדזהב .חםפה ירדם תולילב ונרובע ורדים םוקמה

 םע רושיק ןיצקכ ןהיכש ׳יטירבה אבצהמ ידוהי ןיצק ונרכיה

 לפטל חיטבה אוה .וניפלכ םחיה לע ױנפל וננולתהו ׳םינלופה

 ןיצקה םע רשקב םידמוע ונחנאש םינלופל עדונשכ .דימ ןינעב

 המכ ךות השורדה תױלמרופה לכ תא ומײםו וזרדזה ל״נה

 .םמ יאבצה הנחמל ׳ןארהטל ונתוא וחלש םױה תרחמלו ׳תועש

 .שדחמ תונובלעהו תוללעתהה תשרפ הלחה םש .4

 האצמהה התיה ונילא ריפחמה סחיה לכל תרתוכה תלוג

 תודיחיש דועב .ונתײלע הבכעתנ הללגב רשא ׳םהלש ״תינואג״ה

 ץראל רשי ועםנו המ ןמז הב והש ׳םרפל ועיגה תױנלופ אבצ

 הלםפש תינלופ תיאופר הדעו ינפב ונחנא ונדמעוה ׳לארשי

 .ליעפ תורישל םײואר יתלבכ וגניבמ זוחא 95

 הצירו םײחרזאה תונחמב םײח לש השדח השרפ הלחה זא

 גישהל היה לק אל •םיטקיפיטרס שקבל תידוהיה תונכוםל

 ףא .ר״תיבל םתוכײתשה לע וריהצהש םישגאל םיטקיפיטרם

 יתגלפמה חתפמל םאתהבו ׳רתױ רחואמ רותב ׳ןכ יפ לע

 לש םזגור ונילע ץפק זא לבא .טאקיפיטרס ינא םג יתלביק

 כרפמ הײלעה תא קיספהל ידכ םתלוכיבש לכ ושעש םילגנאה

 .תונוש תולתמאב

 אללו הװקת אלל םישדח יבג לע םישדח וניכיח אושל

 םש םוקמ ׳קאריעל תױנלופה תודיחיה ורבע םײתניב .תלחות

 וםױג לש היעבה הררועתה קאריעב .יאבצ ןומיאו קשנ ולביק

 וגרזחוה ונאו בױחב הרתפנ היעבה .אבצל (׳ד) תוחגה גוםה לש

 םג יתקפםה .הילעל תויורשפאה ונינפל וחתפג .אבצה תורושל

 הלומעת םהיניב להנלו סרפב םימותיה תיב ידלי םע רשקתהל

 תא ואירקה םהינבש םיליעפה .שידײבו תינלופב תיגױצ

 .םהירבח ברקב םיזורכ וציפהו תוביסמב יתלומעתה רמוחה

 םיכנחמה ׳םיכירדמה לכ .רקיע לכ הלק התיה אל וז המישמ

 םנכיהל ונל וחינה אלו ר״תיב יאנוש םלוכ ױה להנמהו

 תדמתמ הדימע ךות יאשחב שגפיהל וגצלאג .הנחמה ימוחתל

 ר״תיבה ןױערל שוכרל ונידיב הלע תאז םע .רמשמה לע

 ׳הצרא םתולעב ׳ןכמ רחאל וארקנש ׳הלא ברקמ בר רעונ

 .״ןארהט ידלי״

 ךרדב •לארשי ץראל םשמו קאריעל וגרבע בר אל ןמז ירחא

 וכרענש םירדםמב .בוט רתוי ונילא סחייתהל םינלופה ולחה

 וניא לארשי ץראב ירבעה בושיהש םינלופה םילײחל וריבםה

 םמצע תא חיכוהל םהילע יכו ׳םרפו קאריע יבשותל המוד

 .ץראב םידוהיה תא תגײפאמה תיפוריא המר התואב םידמועכ

 תא ונמקהש ירחאו לארשי ץראל יתעגה 1943 הנשה שארב

 ולכױש ידכ ׳רופיכ םױל תושפוח םידוהיה לכ ולביק הנחמה

 ירחא הנושארה םעפה וז ׳תידוהי הריואב ׳םהיחא ברקב גוחל

 .רכינב םידודנ תונש עברא

 ףאו ׳ינלופה אבצה תורושל יתרזח אל בושש ױלאמ ןבומ

 .ינממ קלתסהל דציכ םירחא םידוהי םילײח יתכרדה

 ריעל ותברק םושמ תאזו ׳השולשה תעבג ץוביקל יתלבקתנ

 ״דשולשה תעבג .ביבא־לתב ירבח םע רשק םײקל תורשפאהו

 תפלחהל רבעמ הנחמ תניחבב התיה ׳םירחא םיצוביקל המודב

 יאובב .תירבע דומילל ןכו תיחרזאל תיאבצ הריואו םידמ

 ־יטוב׳זה העונתה םעטמ בשומ וא ץוביק םנמא יתשפיח הצרא

 ־לת תברקב הזכ דםומ םײק היה אל ינובאדל םלוא תיאקםנ

 תא יתבזע ןכלו ׳לגתםהל יתלוכי אל תרחא הריװאל .ביבא

 .ביבא־לתב יתרדתםהו םימי שדוח ירחא השולשה תעבג

 ורזפתנ םה .״יקםרוקיש תײלע״מ םיבר וראשנ אל םיצוביקב

 םױקה תמחלמל יםנכיה םע דבב דב ׳ביבא־לתב .חור לכל

 םולחה םשגתנ ךכו ׳ימואלה יאבצה ןוגראה תורושל םג יתסנכנ

 לע תורעיב ׳סאבנודבש םחפה תורכמב ׳ןילופב ױלע יתמלחש

 תױנלופה תודיחיב שפנהו ףוגה ײוגיע ךותו הגלװה תודג

 ...קאריעבו םרפב

 התיה םיטירבב תרתחמה תמחלמש ןמזב ןוגראל יתםגכנ

 יתחלשנ ןמז ירחאו קשנ ינומאב יתלחתה דימ .התמצוע לכב

 יונכי יתלבק ןגס תגרדב הז םרוק רמגב .םידקפמ םרוקל

 ׳קשנ תשיכר לש תולועפ הברהב יתפתתשה .״ילתפנ״ יתרתחמ

 יתפתתשה ופי שובכב .תוקהבומ תױתמחלמ תולועפו ףסכ

 םײח לש ״ופי שוביכ״ רפםב .הםונמ הדמע דקפמ רותב רבכ

 בכר״ ־רפוסמ ״תיטירב דגנ תפקתה״ קרפב (יאטיל) רזל

 ןתצקמש דע ׳ןוגראה תודמע לע הזע שא ריטמה יטירבה ןױרש

 היה ךירצ שאה רטמ תחת .ףדההו תועיגפה תמחמ וררופתנ

 םיקנטהו םינײרושמה לש ןויסנ לכ .שדחמ ןתונבלו ןרצבל

 שא םוסחמב לקתנ ןוגראה תודמע רבעל םדקתהל םײטירבה

 םירפא) ילתפג .ןוגראה תושרל ודמעש קשנה ילכ לכמ הזע

 תחא לש הנפה ירוחאמ ולש ןרבה תא ביצה (ןײטשדלוג

 םײטירבה םיקנטה דחא לע תפטוש שא ריטמהו תואטמסה

 .״תגםל וצליאש דע

 יתפתתשהו ל״הצב םיה ליחל יתםײגתה ןוגראה קוריפ םע

 .המױם דע רורחשה תמחלמב



 קינלעימכ ױימ טימ טנגעזעג ריז דיא באה לאמ ײרד / יקסנימ&ק לשרעה
 (קראיױינ)

 ןײמ ןזאלראפ טזומעג באה ריא ןעװ לאמ עטשרע סאד

 .רעטילימ ןשיליופ םוצ קעװא ןיב דיא ןעװ ׳ןעװעג זיא לטעטש

 א טימ קעװא ןיב דיא •1938 ץרעמ ןיא ןעװעג זיא סאד

 ליפיוזא ןזאלוצרעביא ןעװעג רעװש ׳ץראה ןײמ ןיא רעיורט

 לטעטש סאד רעכלעװ טימ רעפםאמטא עשימײה יד ןוא טנײרפ

 ןשיליופ ןיא זא ןענאטשראפ באה דיא •טשטנעבעג ןעװעג זיא

 באה דיא •טוג ךיז ןליפ טשינ דײ םלא ךיא לעװ רעטילימ

 ךיז ןבאה רימ וװ ײטראפ ןײמ רילראפ ךיא זא ׳טםװועג

 וצ בולק־טראפס ןײמ ? זײרק ןשיטאמארד רעזנוא ןוא ןגיוצרעד

 ־ גנודנירג ןײז ןופ גאט ןטשרע ןופ טרעהעג באה ךיא ןכלעװ

 ־עדנא ןוא בולק־טראפם ןופ לאקאל ןיא שיט־״גנאפ־גניפ״ ןײמ

 ןדײש טלאװעג טשינ ךיז טאה םע .ןטעטיוױטקא־טראפם ער

 טנפעעג ןבאה עכלעװ רעכיב יד ןוא ןקעטאילביב יד טימ

 ־אב יד ׳טלעװ יד ןײטשראפ זדנוא טנרעלעג ׳ןגיוא ערעזנוא

 ןענעז סע ןעװ טאהעג ןבאה טנגױ רימ םאװ גנורעטסײג

 רעדא ״ענימעג״ עשידײ ׳טארטאטש םוצ ןלאװ ןעמוקעגראפ

 ־עלראפ ןוא ןטארעפער עלא יד ןוא ׳םערגנאק ןשיטםינױצ םוצ

 ןופ ךיוא ןוא עשראװ ןופ סרענדער עטםעב יד ןופ ןעגנוז

 לעיצעפם ןוא ׳ןגולפסיוא ענעדישראפ יד ׳ענעגײא ערעזנוא

 ׳װאכאראב ׳יאמ רעט־ז יװ ןעגנורעײפ יד ןוא ״םעקװױאמ״ יד

 ץוביק םעד ׳ןעײטראפ יד ןשיװצ ןפמאק יד ?.װ.א.א ׳לצרעה

 ־ראפ עלא ןופ רעײטשראפ וװ ׳ןטנװא־לטםעק יד ׳װאכאראב

 עלא ףיוא טרעפטנעעג ןוא ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענעז ןעײט

 רעמוז ןיא ןײג סאד ?גנולעטשנײא ןײז טיול רעדעי ןגארפ

 ןםאג יד ןיא ןריצאפש יד ?ןדאב ךיז לימ רעטײװצ רעד וצ

 יד ןופ ךיז ןעלטילש םאד ׳קראמ ןופ ןראוטארט יד ףיוא ןוא

 טכיל עקידתבש יד ׳געװ רעװעלדיש ןוא רעקסוב ןפיוא גרעב

 עכעלרעײפ יד ׳רעזײה עשידײ ןיא ןטכיולעג ןבאה עכלעװ

 רעשידײ א ןעװעג זיא םע ןעװ טשרעהעג טאה םאװ גנומיטש

 ןדײ װו םישרדמ־יתב יד טימ לוש עטקאפעג יד ןוא בוט־םױ

 דאפ ןפמאק יד ? טאג ןטעבעג ןוא ןםעזעג ןענעז ןטכיש עלא ןופ

 ןגיוצעגנײרא ןעװעג ןענעז סע עכלעװ ןיא ׳תונברה־אסכ םעד

 .ךעלביטש ערעײז טימ ןטכיש עזעיגילער עלא

 ׳עמאמ עטאט ןופ קעװא טלאװעג טשינ ךיז טאה לעיצעפם

 .רעדירב ןוא רעטסעװש

 לטעטש סאד טאה םײהא ןעמוקעג קירוצ ןיב ךיא ןעװ

 ןופ טנעה יד ןיא ןעװעג ןיוש זיא סע .םינפ רעדנא ןא טאהעג

 גאט ןטשרע םעד ןבאה ןדײ רעקינלעימכ יד ןוא ןשטײד יד

 •ןראװעג ןסאשרעד ןענעז ןדײ 18 .זײרפ ןרעײט א טלאצעג

 .טאטש רעד רעםיוא קידנעײז ךאנ טםוװרעד ךיז ךיא באה םאד

 ןא רעטעמאליק טרעדגוה עכעלטע סופוצ ןעגנאגעג ןיב דיא

 ׳ןסקאװאב ׳ןסירעגפא ׳קירעגנוה ? םיפ ענעלאװשעג טימ ׳ךיש

 ןיב ״עצירעמ״ רעד ךרוד ןוא ןםאגרעטנוא ךרוד .קיצומש

 סע םאװ ןעזרעד ךיא באה אד .םײה ןײמ וצ ןעמוקעג ךיא

 באה ךיא .ןטײקכעליורג עריא עלא טימ המחלמ םניוזא זיא

 ןא ?ןביולג טלאװעג טשינ ךיז ןבאה םאװ ןכאז ןעזרעד

 ןגעק טפמעק ןעגנוטכירנײא עלא טימ ײמרא עטריזינאגרא

 ןוא טםיש ןעמ ןוא טגאלש ןעמ .ןדײ עטנפאװאבמוא לפײה א

 רימ לײװ ראפרעד זיולב — םאװראפ א ןא טקינײפ ןעמ

 •ןדײ ןענעז

 ןוא םישדח ׳געט עגנאל ןעיצ ןביוהעגנא ךיז ןבאה םע

 ־סופיט יד .סעימעדיפע ןוא רעגנוה ׳שינרעטצניפ ןיא ןראי

 טזאלעגכרודא טשינ ןוא טפאכעגנײרא ךיז טאה טײהקנארק

 ־ערגראפ ךם א ךיז טאה טײקכעלברעטש יד .זיוה ןײא ןײק

 ערעדנא ןופ ןדײ טקישעגנײרא ןעמ טאה טײצנשיװצ ןיא .טרעמ

 טאה ןםאג־טפיוה יד ןיא .םאדאר ןוא קצאלפ ןופ ׳טעטש

 ״רידנומ״־רעגאל ןיא יקםנימאק לשרעה
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 זיא טפאשגנע יד .ןעניװו טשינ ןוא ןײג טראטעג טשינ ןעמ

 טנופ א ראפ זרעםערג ךאנ רעגגוה רעד ׳סיורג ןראװעג

 רעד ןיא ןלעטש ךיז טזומעג ןעמ טאה ןטראק יד ףיוא טיורב

 יד ןענעז גאט ןיא לאמ עכעלטע .ירפרעדניא רעגײזא 5 ײר

 וצ ןדײ טפאכעג ןוא טניה עסיורג יד טימ ןפאלעג ןשטײד

 ערעװש ראנ ׳טעברא זיולב טשינ ןעװעג זיא םאד .טעברא

 ןדײ ראפ לעיצעפס ׳פעלק עכעלברעטש ןופ ןעהעש עלופנײפ

 ערעזדנוא ןופ טאהעג ןשטײד יד ןבאה ףליה ךס א .דרעב טימ

 א וװ ןזיװעגנא לאמנײא טשינ ןבאה עכלעװ ,םינכש עשיליופ

 ןעװעג זיא גנומיטש יד .סיוא ךיז טלאהאב דראב א טימ דײ

 טוט סע סאװ יונעג טסוװעג טשינ ןבאה רימ •עטקירדעג א

 יד טבײלגעג טשינ ןבאה רימ ליױו ,דלעפ־טכאלש ןפיוא ךיז

 ־נײרא רעבא ךיז טאה טײצ וצ טײצ ןופ .ןעגנוטײצ עשטײד

 עלאגעלמוא ןא סיורא טײג וװ ץעגרע זא ,טראװ א ןםירעג

 ענײז ןוא רעדורבי ןײמ זא טםוװעג ךיוא באה ךיא .גנוטײצ

 ־עלמוא ןא טימ טקאטנאק א ןפינקוצנא ךיז ןעימאב םירבח

 זא ןענופעגסיוא רעבא טאה ןעמ ׳ןקאילאפ עפורג רעלאג

 ראנ טשינ עבאגפיוא ןא ןבאה דרערעטנוא ןיא ןקאילאפ יד

 ןענעז םע .ןדײ ןגעק ךיוא ראנ ןשטײד יד ןגעק ןפמעק וצ

 ־רעטנוא עשידײ א ןפאש וצ ןעגנונעפאה לאמ ליפ ןעװעג

 טלעג ןראװעג ןפאשעג םײהעג ןיא ךיוא זיא םע ןוא טנורג

 רעבא ,ןעמונעג טלעג סאד ןבאה ןקאילאפ יד זרעוועג ראפ

 ןעגנולעג זיא רעדורב ןײמ ןוא ךימ .ןבעגעג טשינ רעװעג ןײק

 גנוטײצ ןײא ראנ תליחת ,גנוטײצ עלאגעלמוא יד זעמוקאב וצ

 ןעגנוטײצ עכלעזא 5 ןוא 4 טאהעג ךיא באה רעטעפש ןוא

 ךיז זיא סעײנ יד ןוא ןראװעג ןזעלעג ןענעז ײז .ךאװ עדעי

 לסיבא ,גנורעקלעפאב רעשידײ רעד ןשיװצ ןעגנאגעגרעדגאנופ

 יד ןופ .ןדײ ענעגאלשעגרעדינ יד ןבעגעג טומ ןוא גנונעפאה

 יד ןגעװ טםװורעד ךיוא ךיז ןעמ טאה ןעגנוטײצ עלאגעלמוא

 ןגעװ ךיוא ןוא ץיװשיוא ,עקנילבערט ןיא ןרעמאק־זאג

 •ןרעגאל־םטעברא

 ןיא רעבאטקא ןופ געט עטשרע יד ןיא ךאװטימ א ןיא ןוא

 ־טנאקאב ענעגנאהעגסיוא ןעזרעד ןעמ טאה גאטימ ךאנ 1942

 ךיז ןזומ ירפרעדניא רעגײזא 8 גאטשרענאד זא ,ןעגנוכאמ

 ןיא עיםימאק א וצ ןלעטש 60 זיב טלא ראי 12 ןופ ןדײ עלא

 ־ילאפ ןביוהעגנא ןבאה ןדײ זא ,ךיז טײטשראפ .קראמ ןטימ

 טפור ןעמ ליױו גנולדיזסיוא יד טשינ זיא סאד זא ןריקיט

 טאה רעדעי .רעטלע ןםיװעג א ןופ זיולב ראנ ןדײ עלא טשינ

 טשינראג טעװ סע זא ,ןרעדגא םעד רענײא ןטםײרט טוװרפעג

 טעװ אד זא טליפעג ןיוש רעדעי רעבא טאה ןצראה ןיא .ןײז

 ״ןפלעה לאז טאג״ ןוא ״טכאנ עטוג״ א טימ .ןעשעג םעפע ןיוש

 ןוא ביױו וצ םײהא ןעגנאגעג עטנאקאב ןוא טנײרפ ןענעז

 ןקאפנײא ראג רעדא ,רעדניק יד ,יורפ יד ןטסײרט ,רעדניק

 טשינ באה ךיא .ןעשעג סעפע טעװ סע ןעװ לאפ ןיא לקעפ א

 רעטיױוצ רעד ןופ רעטומ ץימ קידנרעה ,ןפאלש טנעקעג

 ןײמ ןענאטשראפ באה ךיא .ןצכערק ןוא ןעגײװ ריא ,בוטש

 טעװ םאװ ןוא ןריובעג רעדניק ןעצ :ץראה רעװש סרעטומ

 ןןרעװ ײז ןום טציא

 ־עסיש ,ןעײרשעג עכעלקערש טרעהרעד ךיא באה גאטראפ

 4 קראמ ןיא םיורא ןזומ ןדײ עלא :טניה ןופ ןליב ,ןעײר

 ןוא ןאטוצנא ךיז ןזיװאב טשינ טאה ןעמ .גאטראפ רעגײזא

 ערעזדנוא רעביא סנקעטש ענעמוג יד טליפרעד ןעמ טאה ןיוש

 ךיז טאה טולב .ןפאלעג רימ ןענעז דנארב א ךרוד יװ .פעק

 טאה טראד .קראמ ןיא ןעמוקעגנא ןענעז רימ זיב ןסאגעג

 טאה ןעמ .עיםימאק עשטײד יד טראװעג זדנוא ףיוא ןיוש

 ןעמ טאה יוזא ןוא ,ײר רעגנאל א ןיא טלעטשעגסיוא זדנוא

 ,םטכער עטנוזעג — עיסימאק רעד ךרוד טרישראמכרוד

 סאטיוא־טסאל עסיורג ןעזעג ךיוא טאה ןעמ .סקניל עכאװש

 ײרטעג ןבאה עכלעװ רעניארקוא עטעדײלקעג־ץראװש טימ

 ןײמ ןקיש ײז יװ ןעזרעד ךאנ באה ךיא .ןשטײד יד טנידעג

 רעדורב ןרעגנױ ןײמ ,ךימ ןוא ,טײז רעקניל רעד וצ רעטאפ

 .סטכער טקישעג ןעמ טאה עלחר רעטסעװש ןוא עקלארשי

 טימ סאטיוא־טסאל יד וצ ןגאי ןבױהעגנא זדנוא טאה ןעמ

 רעצלעיק רעד ךרוד קידנראפ •סעבלאקךסקיב ןוא סנקעטש

 ןעז ךיא לעװ רשפא ,טכוזעג ןגיוא ענײמ טימ ךיא באה םאג

 קיראי 7 ןײמ ןעזרעד ךיא באה טא ןוא ,םײה ןײמ ןופ ןעמעװ

 ראפ זיא סאד זא קידנזײװ ,טיורב א טימ החמש לרעדורב

 ןעװעג רעבא ןי־זש זיא סע .ןגיוא ענײז ןיא ןרערט טימ ,רימ

 ךיא באה םײה רעזדנוא וצ רעטנענ קידנעמוק .טעפש וצ

 ריא ףיוא דניק קידנכאװ־ד ריא טימ רעטםעװש ןײמ ןעזרעד

 טימ ןענאטשעג זיא רעטומ ןײמ .ןײװעג ןרעטיבי א ןיא טנאה

 וװ ,טאג״ :ןגירשעג ןוא למיה םוצ טנעה עטקערטשעגםיוא

 טנעקעג טשינ ןגיוא ענײמ באה ךיא ״ז רעדניק ענײמ וטסקיש

 סאד ךיא באה טלאמעד .דליב ןכעלגײפ םעד ןופ ןסײרקעװא

 .רעטומ ץימ ןעזעג לאמ עטצעל

 רעגאל־סטעברא םעד ןיא ןעמוקעגנא רימ ןענעז טנװיא ןיא

 •״עצ״ קרעװ ׳עננעימאק־אקםישזראקכ

 םעד ךיא ןיב ןרעגאל ענעדישראפ ךאנרעד קידנכאמכרוד

 ךרוד ןראװעג טײרפאב ,טכאנײב 10 רעגײזא ,1945 יאמ ןט־8

 .עיקאװאלםאכעשט ,טאטשנזערעט רעגאל םעד ןיא ןםור יד

 באה ךיא .דײרפ א רימ ראפ ןעװעג טשיג זיא גנואײרפאב יד

 טשינ באה ךיא זא ,טסוװעג באה ךיא לײװ ,טנײװעג רעטיב

 ןײק ןראפ וצ ןםאלשאב ךיא באה ךאד .םײה ץיק רעמ

 זא ,טסוװעג ךיא באה םנטשרע :ןכאז יױוצ בילוצ קינלעימכ

 ןופ ןםורג ןעמונעגפא באה ךיא .טבעל עלחר רעטסעװש ןײמ

 באה ךיא — םנטיױוצ ןוא .קיצפייל ןיא רעגאל ןטצעל ריא

 סאוו ,ןגיוא עניימ טימ ןעז ןוא ןגייצרעביא ץילא טלאװעג ךיז

 .םײה ןײמ ןופ ןראװעג זיא סע

 •ןליופ ץיק ןראפעג ןיב עקלארשי רעדורב ץימ טימ ךיא

 ־כאנ ךיז ןביוהעגנא דלאב ךיא באה שזדאל ץיק קידנעמוק

 יז זא טגאזעג רימ טאה רעדעי .רעטםעװש ןײמ ףיוא ןגערפ

 ןביוהעגנא באה ךיא .זיא יז וװ טשיג ןםיױוי ײז ראג ,טבעל

 ־אטשראפ באה ךיא .קינלעימכ וצ רעטנענ טעטש רעביא ןראפ

 ןײק ןעמוק רעכיז יז טעװ ,ןליופ ןיא יז זיא ביוא זא ,ןענ

 ץיק ןעמוקעגנא ךיא ןיב ןראפ געט עכעלטע ךאנ .קינלעימכ

 ןעניפעג ןדײ יװ ץאלפ םעד ןעגופעגסיוא באה ךיא .ץלעיק
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 ןטײקכעלנעזרעפ עשידײ ערעדנא ןוא ,שיקראמ ץרפ ,רעפעפ

 ןיא ןענעז ײז ױזא יװ טלײצרעד רימ ןבאה ײז .דנאלסור ןיא

 ןוא ןטעב ערעײז ןופ ןראװעג ןעמונעגסיורא טכאנ רעד ןטימ

 טקישראפ ןוא תוחפשמ ערעײז ןופ ןראװעג ןםירעגפא ,ןעמײה

 יוזא באה ךיא .ןעװראפ א ןא ןוא סאװראפ א ן,א ןראװעג

 ןעמאזוצ ןוא טקידנעעג ךיז טאה גירק יד זיב רעװש טעבראעג

 ךאנ ןליופ ןײק ןראפעגקירוצ ךיא ןיב ןדײ עשיליופ טימ

 םײה ןײמ ןעעז טלאװעג קראטש באה ךיא .גנואײרפאב רעד

 ןפערט ךאנ לעװ ךיא זא ,טביולגעג באה ךיא .קינלעימכ טאטש

 עכלעװ ,רעטסעװש ןוא רעדירב ענײמ ,רעטומ ןוא רעטאפ ןײמ

 ןײק ןעמוקנא ןטימ .ןםעגראפ טשינ טונימ ןײא ןײק באה ךיא

 ןקאלאפ יװ קידנעעז ,קירעיורט רעײז ןראװעג ךיא ןיב ןליופ

 טצעזאב ךיז באה ךיא .גוצ רעזנוא רענײטש טימ ןפראװאב

 רעקינלעימכ עכעלטע ןעמונעגפיונוצ ןבאה רימ .ןיטעטש ןיא

 זיא זדנוא שיװצ .עשראװ ןײק ןראפעגנײרא ןעמאזוצ ןוא

 עכלעװ ,גרעבנוײא לדדי השמ ןוא גרעבגײװ לאומש ןזעװעג

 ינױ ןט־4 םעד ,םארגאפ רעצלעק ןיא ןעמוקעגמוא ןעגעז

1946. 

 םוצ ןדנאװעג ךיז רימ ןבאה עשראװ ןײק קידנעמוקנא

 לטאמ ןופ ןעמוקאב ןבאה רימ ןוא טעטימאק־לארטנעצ

 ־לארטנעצ ןופ רעטײל־סנאניפ רעקיטלאמעד רעד ,ןײשנאז

 זדנוא טאה ןײשנאז לטאמ .עציטש עקירעהעג יד ,טעטימאק

 רעזדנוא זדנוא טימ טדערעגכרוד ,ןעמונעגפיוא ןײש רעײז

 ראנ טאה רע לפיװ טנאה רעטײרב א טימ ןפלאהעג ןוא עגאל

 ןײק ןראפוצנײרא ןםאלשאב רימ ןבאה טראד ןופ .טנאקעג

 .קינלעימכ

 טימ גוצ ןטקאפעג לופ א ןיא עשראװ ןופ סיורא ראפ ךיא

 .ץלעק ןײק טכאנײב ןא םוק ןוא עטמאאב ,ןטנעגא ,םירחוס

 :ףורסיוא ןא ךיא רעהרעד גנילצולפ ןוא םיוא גײטש ךיא

 טײרדעגםיוא ךיז באה ךיא .״אװאשאטס אד״ ,״אקינלעימכ אד.

 יד .ףיורא ןיב ךיא .אטיוא־טםאל םענעפא ןא ןעזרעד ןוא

 רעד .הסוכ א ןכאמ ,ןפנארב רעשעלפ יד םיורא ןעמענ םײוג

 זיא ץלא .רעפרעד עטנאקאב ײבראפ םאזגנאל טראפ אטיוא

 ןראפ רימ .טשינראג אד טלעפ םע ,טנאקאב יוזא רימ אד

 ־מערא ןא ןעװעג קיבײא זיא אד .אלאװ אציװראמ ײבראפ

 רימ .רעזײה ענײש — טציא ,םעטאכ עשירעיופ טימ טײק

 רעקינלעימכ עכעלגעמראפ ןענעז אד .עציװאקרטאיפ ךרוד ןראפ

 ןיא רימ ןענעז טא .עשטאד־רעמוז ףיוא ןעמוקעג םיתב־ילעב

 ־לעימכ םעד ןופ ףיוה רעםיורג רעד ןעװעג זיא אד ,ינילעצ

 ןיז ענײז טימ ךארטש רזוע רעציזאב־טוג ןשידײ רעקינ

 .בורח זיא טוג ןופ לײט א זא ,קרעמאב ךיא .הנױ ןוא םהרבא

 ־ךלאק סקנאלב יד עז ךיא ןוא רעטײװ טראפ אטיוא רעד

 לאמנײק יװ ,ךיור רעטכידעג א טײג םנעמיוק יד ןופ .סנוױוא

 ןופ .ףײפ ןעגנאל א. טימ ײבראפ טראפ עקײלאק יד .טשינראג

 ךיא .קינלעימכ לטעטש רעײט ןײמ ןיוש ךיא עז םנטײװ רעד

 םעד ײב פארא ײג ךיא ,ןלעטש ךיז לאז רע ,רעפאש םעד טעב

 וט ךיא .יקסנימאק לפאק ןופ זיוה םײב ׳זיוה ןשידײ ןטשרע

 ןדעי ׳זיוה סעדעי ןטכארטאב ןענעק לאז ךיא ידכ ״דנװכב םע

 ךיא .טגעאנ ןוא רעײט יוזא ןעװעג רימ זיא םאװ ץלא ,ףיוה

 םאד טא .ץלא טכארטאב ךיא ,קיטכיזראפ ןוא םאזגנאל ײג

 יד ןענופעג ךיז טאה םע וװ ,גרעבנײװ סענאמ ןופ זיוה

 ןוא זיוה םעשטיװעינגא רתלא רעטײװ ׳טסאפ רעקיגלעימכ

 ךיז טאה םע ןכלעװ ןיא ,זיוה םעברעצש (עשוהי) ם׳עיש השמ

 באה ךיא רעכלעװ ןיא ,עיצאזינאגרא־ר״תיב יד ןענופעג

 טנרעלעג ךיא באה אד .ןראי־טנגױ עטשרע ענײמ טכארבראפ

 ראפ .ןײשנאז השמ ןוא ןאמלעפ ריאמ םיכירדמ ענײמ ןופ

 ןוא טבראפעג־דלאג ןיא הרונמ עםיורג יד טײטש ןגיוא ענײמ

 באז ןופ דליב םאד ןוא לצרעה ר״ד ןופ דליב םאד ריא ןבענ

 ןופ טײצראי ןיא ,רדא א״י ךיא באה אד .יקסניטאבאשז

 רודלפמורט ונצרא דעבו וגמע דעב״ :ןעגנוזעג ראדלעפמורט

 גרעבנירג .צ .א ןופ דיל םאד טריטיצער ךיא באה אד .״לפנ

 ־אבאשז טריטיצער זומת ׳כ ןיא ןוא ״םײתש אלו תחא תמא״

 יװ רעטײװ ײג ךיא .ןלצרעה ןופ טיוט ןכאנ ״דפםה״ םיקםניט

 עז ךיא ,רעטריזילאראפ א יװ ךיז געװאב ךיא .רעקיניזנאװ א

 ךיז טאה םע ןכלעװ ןיא ,שטיװעינגא ךלמ ןופ זיוה םאד

 םעפאמ דוד — רעטײװ ״יװאדול קנאב״ ערעלופאפ יד ןענופעג

 ןיא ןא םוק ךיא ןוא ,רעזײה סגרעברעבליז ףםױ דוד ןוא

 עשידײ טימ טריקורבסיוא ןראוטארט יד ךיא עז טא .קראמ

 .תורבקה תיב םעײנ ןוא ןטלא ןופ ענעםירעגסיורא ,תובצמ

 רעזײה יד .ץלא טכארטאב ךיא ,זדלאה ןיא ךימ ןקיטש ןרערט

 ־רעד עקימורא יד ןופ םײוג ךרוד טניוװאב ןענעז ןטײלק ןוא

 ,סרעדײנש .ןדײ ןא ראנ ,קינלעימכ רעטײװ זיא קינלעימכ .רעפ

 רעד טיול ןוױטארעפאאק ןפאשעג ןבאה םעראלאטם ,םרעטםוש

 .טפאלק ץלא ןוא גנוריגער רעשיליופ רעײנ רעד ןופ גנונדראראפ

 עשטשעי״ :ןגאז ןוא רעטנוא ןעלכײמש ,ךימ ןעגעקרעד םײוג

 לײא ןוא ןדײמסיוא ײז וװרפ ךיא ״? ךאנ טםבעל וד״ ״? שעיש:

 רעטסעװש ןוא רעדירב ,עמאמ־עטאט ןײמ וװ ,זיוה םוצ ךיז

 עװאגאר סאד .ןראװעג ןריובעג ןיב ךיא וװ ןוא טניוװעג ןבאה

 ײג ךיא .ענימג רעד ןוא שרדמה תיב ןסיורג םעד ןבענ זיוה

 ןײרא קוק ךיא .קיטסאה טפאלק ץראה סאד ,טירט עלענש טימ

 טגנעה טנאװ רעד ףיוא .טראד ןעניוװ םײוג ,רעטצנעפ ןכרוד

 ,ריט יד ףיוא ךאמ ךיא סוזעי ןטקיצײרקעג ןופ דליב סאד

 עגײמ ןופ ןעניר ןרערט ,טקיטולב ץראה ןײמ .םורא ךיז קוק

 אצ״ ןגערפ ײז ,ןײטשראפ טשינ ךיז ןכאמ םײוג יד ,ןגיוא

 ײג טירט עלענש טימ ןוא טשינ רעפטנע ךיא .״?עצכ ןאפ

 ןוא ףיוה־שרדמה תיב ןפיוא קעװא דיז ץעז ,סיורא ךיא

 ןגיוא ענײמ ראפ .לאמא ןטײװ טשינ יוזא םעד ןיא קניזראם

 ,טײהדניק .קינלעימכ ןיא ןבעל ןײמ ןופ ראי 17 יד ךרוד ןעײג

 .ןגאז־םיליהת ירפ תבש טפיול ארזע יװ ךיא עז רעדיװ .טנגױ

 ,עשיטסינױצ ,טנגױ ןוא ןערב ןזעיגילער טימ ןדײ עשידיםח

 רעד ןופ םינקםע ,עקיניזטסוװאב־ןםאלק ןוא עשיטאבעלאב

 רעטשרע ,םיארוג םימי ,בוט םױ תבש ,טארטםיגאמ ןוא הליהק

 ךיא .ןגיוא ענײמ ראפ לענש ךרוד טפיול ץלא — זומת ׳כ ,יאמ

 אד ז אד ךיא וט סאװ .טכאנראפ ןיוש זיא׳ס ,ףיוא ךיז פאכ

 — לארשי־ץרא זײק ראפ ךיא .ןבײלבראפ טשיג רעמ ךיא לעװ

 .םולח־טנגױ זײמ ןכעלקריװראפ



 םארגאפ רעצלעק ןיא תונברק רעקינלעימכ / ביוטלקרוט לארשי
 (ןג־תמר)

 יד ךיז טםײר ןוא טײרש ןיטםירק א ענײא יװ ךיא עז טא ירפ רעגײזא 9 ךעלטקניפ 1946 ינױ רעט־4 רעד ׳קיטסניד

 יז .געט ײרד דניק ריא זיוש טלעפ ריא זא ׳פאק ןופ ראה ׳ד ןטנאלפ יד ףיוא טעטימאק ןשידײ רעצלעק ןראפ ךיז טאה

 ןטימ ןאמרעגנוי א םענײא וצ ןטסיופ עטלײבעג טימ וצ טלאפ ןעײרשעג עדליװ .ןומה רעצראװש א ןעלמאז וצ ןביוהעגנא

 ןוא ׳טעטימאק ןבעל ןענאטשעג זיא רעכלעװ ׳רעגניז ןעמאנ עשיליופ ךס א ןלעפ סע זא ,ןטײז עלא ןופ ןגארטעג ךיז ןבאה

 ןאמפיוק הנח ןופ טנעמוקאד
 1946 םארגאפ רעצלעק ןופ ןרעװ־לוצינ ריא ןגעװ

 ריא ןבעגקירוצ ריא לאז רע זא ,ןגאלש וצ ןא םיא טביוה יד ןיא ןםאלשעגפא ןוא ןטלאהאב ןבאה ןדײ עכלעװ ,רעדניק

 •דניק •םרעלעק

 רעקינלעימב ריפ ײז ןשיװצ ,1946 םארגאפ רעצלעק ןופ תונברק 42 יד ןום םירבק ענעפא יד ײב
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 סלאבאם קעשאי טנגעגאב דימ טאה טראד .םײה רענעזעוד

 ״;?ךאנ טסבעל וד״ ־עגארפ רעשיטםאקראם רעד טימ בײװ

 טאה ןעמ יוזא יװ ןלײנזרעד ןביוהעגנא רימ טאה יז ןוא

 סאד .ןדײ ערעדנא ןוא עילימאפ ןײמ טקינײפראפ ןוא ןגאלשעג

 .םינפ ריא ףיוא לכײמש א טימ טלײצרעד רימ יז טאה

 .קינלעימכ ןיא רעמ ןבײלב טנעקעג טשינ ןיוש באה ךיא

 באה ךיא ןוא ןגארטראפ טנעקעג טשינ רעמ טאה ץראה ןײמ

 ןיב ךיא .לטעטש םאד ןזאלראפ וצ גאט ןבלעז םעד ןםאלשאב

 ןראוטארט יד ףיוא ןזעלעג ןוא קראמ ןיא ןעגנאגעגמורא ךאנ

 לימע ר״ד .1945 ,ןליופ ןיא טעטימאק־לארטנעצ ןשידײ ןופ םױדיזערפ
 ,ןײשנאז יכדרמ — סקגיל ןופ רעטײװצ רעד ♦ץיפש רעד ןיא ןײטשרעמאז

 .טעמימאק ןופ גנולײטפא־ץנאניפ רעד ןופ רעטײל

 ראפ ןבראטשעג ןענעז סאװ ןדײ ענעדישראפ ןופ ןעמעג יד

 ןופ תובצמ יד ןעמונעג ןבאה ןקאילאפ יד לײװ ״דמהלמ רעד

 .ןראוטארט יד טריקורבםיוא ןוא מלוע תיב

 ןײמ ראפ ךיז טאה ׳אטיוא־טםאל םעד ףיוא קידנטראװ

 רעדײנש יד — לאמא ןופ קראמ רעד טלעטשעגראפ ןורכז

 ־ײנש יד ,ךיש ערעײז טימ רעטםוש יד ,ןגוצנא ערעײז טימ

 ןלאז םירעיופ יד ןטראװ ײז יװ רעדמעה יד טימ סנירעד

 ,רעמ אטשינ זיא רעגערטרעםאװ רעד המלש .ןפיוק ןעמוק

 עטראדעגסיוא ענײלק ןוא דעלעגעװ ענײלק יד טימ רעגערט יד

 לעװש רעד ףיוא ןפאלש ןגעלפ םאװ רעגערט־לקעפ יד ,דרעפ

 לטעטש ןופ ראנ רעד ,קיצימש לבײל ;קײטפא, רעד ןבענ

 ;ןדנוװשראפ ץלא — םעבאב עסײה יד טימ שזאנירטאק שיבײל

 ןיא ןוא ,רחסמ ןגעװ ךיז ןשיװצ קידנדער םעפורג ןיא ןדײ יד

 יד ןיא רעביב טימ טנגױ רעקינלעימכ עקידעבעל יד טנװא

 ,םעיצאזינאגרא יד וצ ןוא קעטאילביב רעד וצ געװ ןפוא טנעה

 א ןוא טסנרע לײט א ,ךעלדײמ ןוא ךעלגנײ עקידנעריצאפש

 א ןגעװ קידנעמיורט ,םרעטכעלעג עקידנעגנולק טימ לײט

 -טפנוקוצ רעקיטכיל

 קינלעימכ ןיא ןײז טשינ רעמ טעװ ןעװעג םאװ ,ץלא םאד

 .ןראװעג ראלק רימ זיא —

 קעװא ןוא אטיוא־טסאל ןפיוא ףיורא ךיא ןיב יוזא ןוא

 .טאטשמײה ןײמ ןופ קידנעטש ףיוא



 המחלמ רעד דאנ ןלױפ ױיק קירוצ / ראטנ&ןי ףםױ
 (ונוא חירק)

 ךיא באה ןשטײד יד ןופ ןרישראמנײרא ןראפ טנודא םעד ןיא

 םהרבא ברה ןופ ןוז א) םײרפ השמ רבח ןײמ טימ טריצאפש

 ,טכאנ־הנבל עקיטכיל א ןעװעג זיא םע .(עדאנאק ןופ םײרפ

 ןבאה רימ יװ םערכאנ ,ךשוח ןעװעג רעבא זיא ןצראה ןיא

 ־מנא יד ןיפ רעמינפ ענעקארשעצ יד טימ טקוקעגנא טוג ךיז

 רעײז ןפאלש םײהא.ןענעז רימ .עיזעלש ןופ ןשטנעמ ענעפאל

 טקעװעג זדנוא ןיוש טאה ,ןפאלשוצנײא ןזיװאב טשינ .טעפש

 טכאנײב רעגײז א ײװצ .ןשטנעמ ןופ רעדליפעג ןוא שיורעג א

 טלא ןוא גנױ ,סיפ יד ףיוא ןענאטשעג לטעטש עצנאג סאד זיא

 ףיוא זײװנסאמ ןעגנאגעג זיא ןעמ .טאטש יד טזאלראפ ןבאה

 ,ןאטעגנא ךיז באה ךיא .װעשאטם ,װעלדיש ןײק געװ םעד

 עפורג א טימ ןעמאזוצ קעװא ןוא לטנאמ א. ךיז ףיוא טפאכעג

 ןזעװעג זיא געװ רעד .געװ רעװעלדיש ןפיוא עכעלטנגױ

 ןעגנאגעג ןענעז עכלעװ ןשטנעמ ןופ הנחמ א טימ טקעדאב

 ןעמוקעגנא רימ ןענעז ירפ ץנאג .סיוראפ טירט עלנש טימ

 סע ׳ןםקאװעג הלהב יד זיא טונימ וצ טונימ ןופ .װעלדיש ןײק

 ןעמ זיא ןעמאזוצ ןוא ןעמוקעגנא ןשטנעמ רעמ ךאנ ןענעז

 ןבאה רעקינלעימכ טײהרעמ יד .וועשאטס ןײק ,רעטײװ קעװא

 ךיא ךיוא .םײהא קירוצ ןוא טנװא ןזיב ןטראוװצ ןסאלשאב

 ארומ א ןעװעג זיא טכאנײב .קינלעימכ ןײק קעװא. קירוצ ןיב

 טימ טלופראפ ןעװעג ןיוש זיא רע לײװ ,ײסאש ןפיוא ןײג וצ

 ־ראה ןופ סאטיוא עטרעצנאפעג עשירעטילימ ,סאטיוא־טסאל

 ןעגנאגעג ןענעז רימ .ןרעװעג־ןענישאמ ענעדישראפ ןוא ןטאמ

 ןטיור םעד ןעזעג רימ ןבאה םנטײװ רעד ןופ .דלעפ ןרעביא

 ןשטײד יד סאװ ,רעזײה רעקינלעימכ עקידנענערב ןופ למיה

 ךיא .ןרישראמנײרא םײב ןדנוצעגרעטנוא טאהעג ןיוש ןבאה

 דאס םיקםװאגילאמ ײב .טאטש רעד וצ טרעטנענרעד ךיז באה

 א ײב טעראפעג ךיז ןבאה ןוא ןשטײד ןענאטשעג ןיוש ןענעז

 ןגיטשעגםיורא טאה שיוק םעד ןופ ,לקיצאטאמ ןשירעטילימ

 ־ײבעג ךיז טאה שטײד א רענײא .רעװעג־ןישאמ ןופ עפול א

 ,טײרגעגוצ ןקאילאפ יד זדנוא ןבאה ןגעװ עטכעלש״ ־טרעז

 ןענעק ןוא ןריולראפ רעדער יד ןבאה רימ״ ״• רעטעװרענאד

 רענלעז עטביוטשראפ יד ןבאה — ״זןראפ טשינ רעטײװ

 ןײמ וצ טראשעגוצ ךיז ךיא באה קערש םיורג ןיא •ןגירשעג

 יװ טײקליטש עטיוט א טשרעהעג טאה ןסאג יד ןיא .בוטש

 ־ראפ ןעװעג ןענעז ןטײלק ןוא רעזײה יד .תורבקה תיב א ףיוא

 ךיא .קראמ ןכרוד בוטש ןײמ וצ ןעמוקעגנא ןיב ךיא .טכאמ

 ןײרא ןוא ענימג רעשידײ רעד ןופ ןאקראפ םעד רעבירא ןיב

 םינכש ךיוא ןוא החפשמ עצגאג ןײמ .גנוניוװ רעזדנוא ןיא

 טראװ ךיוה א טאהעג ארומ ,קערש ןיא ןעמאזוצ ןםעזעג ןענעז

 יד טרישראמנײרא טאה רעגײז א 11 םורא .ןדערוצסיורא

 עצנאג יד זיא לענש־ץילב ןוא גנולײטפא־םרוטש עשטײד

 ־סיורא באה ךיא .רעטילימ טימ טרעגאלאב ןראװעג טאטש

 ןשטייד ןסאמ יװ ןעזעג ןוא ןדאל ןופ עראפש א ךרוד טקוקעג

 ץא ןטאמראה ,סאטיוא־טסאל עשירעטילימ טימ ןא ןעמוק

 ךעלםעג יד ןיא ןוא קראמ ןיא ךיז ןלעטש ,רעװעג־ןענישאמ

 ןופ לװיטש עטעװאקעג יד טכליהעג ןבאה קורב ןפיוא .םורא

 .טעברא עשיחצור יד ןביוהעגנא ײז ןבאה דלאב ןוא ,רענלעז יד

 רעקינלעימכ יד ךרוד טרישראמ ןשטײד יד ןבאה געט ײרד

 עשידײ ןריבאר םאד ןביוהעגנא ךיז טאה ךאנרעד ,ןסאג

 ןעװעג זיא ביור ןשטײד ןופ ןברק רעטשרע רעד .ןטפעשעג

 ןטנאקאב ןופ רעטערב ןוא ץלאה ןופ ץאלפ רעםיורג רעד

 ־ײלעגסיוא ןראװעג זיא רעכלעװ ,ןאמפיוק לקעי רחום־ץלאה

 ־סגנאװצ יד ןביוהעגנא ךיז ןבאה קיטײצנײא .ףום ןזיב טקיד

 ןשידײ ןופ גנורעדינרעד טימ טײלגאב ,ןטעברא עכעלטנפע

 ןײמ טימ ךיא באה ,ראפ זדנוא טײטש סע סאװ קידנעעז .דובכ

 ־לעימכ ןזאלראפ וצ ןסאלשאב םולבנעזאר םײח־שיבײל רבח

 רעד ןופ טײז רעטײװצ רעד ןיא ןעמוקאבוצרעבירא ךיז ׳קינ

 ןופ קעװא. רימ ןענעז 1939 רעבמעװאנ ןט־11 םעד .לסײװ

 זיב ,רעגנוה ןוא קערש ןיא טרעדנאװעג ןבאה רימ .קינלעימכ

 יד זדנוא ןבאה טראד .קסנאשזעל ןײק ןעמוקעגנא ןענעז רימ

 מימ .רענײב יד טפאלקעגנא טוג זדנוא ןוא טפאכעג ןשטײד

 ,ןאס םעד ךרודא רימ ןענעז ןטײקירעװש ןוא ימ םיורג

 ךאנ ןענעז רימ .קירב ענעכארבעצ א טאהעג טאה רעכלעװ

 ןענעז ץעגערג רעשיםור רעד וצ .ליצ ןופ ןעװעג טײװ רעבא

 זיא ןשטײד יד ראפ דחפ רעד ןוא ןעמוקעג טשיג ךאנ רימ

 טריטסערא רימ ןענעז ׳ץענערג יד ןײגכרודא םײב .סיורג

 ךײרטםע ןופ ןדײ ליפ טימ ןעמאזוצ ןסור יד ךרוד ןראװעג

 רעװאיניש ןיא טײצ א ןסעזעג ןענעז רימ .רעדנעל ערעדנא ןוא

 ךײלג רימ ןעגעז ,ןראװעג טײרפאב ןענעז רימ ןעװ ןוא ,הסיפת

 ־לעימכ ליפ ןפארטעג רימ ןבאה טראד .גרעבמעל ןײק ןראפעג

 ןײמ טימ טדײשעג ךיז ךיא באה טךאד .םיטילפ רעקינ

 קיליװײרפ ךיז טאה רע .םולבנעזאר םײח־שיבײל רבח ןרעײט

 קעװא ןיב ךיא .סאבנאד ןײק ןטכאש יד ןיא ןדלאמעג

 ןיב ךיא זיב ,דנאלסור־ףיט ןײק רעטעפש ןוא ײמאלאק ןײק

 ־םיוא םײב טעבראעג ךיא באה טראד .ריביס ןײק ןעמוקעגנא

 — רעטעברא יד טימ טםעומשעצ ךיז באה ךיא .רעדלעװ ןקאה

 ןוא ,ריבים ןיא טקישראפ ןעװעג ןענעז םאװ ,ןדײ ןוא ןסור

 משינ לאמנײק ךיא לעװ ןענאד ןופ זא ,טגאזעג רימ ןבאה ײז

 ־ערק ,עװאטלאפ ןופ טמאטשעג ןבאה עטקישראפ יד .םיורא

 ־רוטלוק ןוא רעליפשיוש ,רעבײרש — ײז ןשיװצ ,גושטנעמ

 קיציא טימ טעדנײרפאב טנעאנ ןזעװעג ןענעז עכלעװ ,רעוט
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 סקוקעגכאנ דיא באה ׳ןעמוקעגנא טראד ןיב ךיא יװ ךײלג .ךיז

 דיוא ןוא ׳ןעװעג טראד ןענעז סאװ עלא יד ןופ עטםיל יד

 טשינ באה ךיא .ץלעיק ןראפעגכרוד ןענעז םאװ עכלעזא ןופ

 ןפארטעג טראד באה ךיא .טכוזעג באה ךיא סאװ ׳ןענופעג

 טעדראמרעד רעטעפש ןענעז עכלעװ ׳רעקינלעימכ עכעלטע

 .םארגאפ רעצלעיק ןטמיראב־קירעיורט םעד ןיא ןראװעג

 ןגיטשעגפיוא ךיא ןיב ״עקטאגאר״ רעקינלעימכ רעד ײב

 םאד טרעטנענרעד ךיז טאה סע ןעװ .אטיוא־טסאל א ףיוא

 טנעקעג טשינ באה ךיא .ןרעטיצ ןביוהעגנא ךיא באה לטעטש

 ךימ טראװרעד סע םאװ טסוװעג באה ךיא .ןשרעהאב ךיז

 טײקכעלקריװ יד .ןפערט טראד ןעק ךיא ןעמעװ ןוא ןטראד

 ךיא באה עטשרע סאד .עיזאטנאפ ןײמ ןגיטשעגרעביא טאה

 ןדנוװשראפ זיא טבעלעג באה ךיא וװ זיוה סאד זא ׳ןעזרעד

 אזא ןעװעג זיא קראמ ןיא .לפאטראק טראד ןסקאװ םע ןוא

 רענעקנורטעגנא ןײא זיולב .םלוע תיב א ףיוא יװ טײקליטש

 םאװ ׳קראמ רעד .ןעניפעג אד ךיז טאה טנוה א טימ קאילאפ

 ןופ ןייר טציא זיא ׳ןדיי ןוא טײקשידײ טימ לופ ןעװעג לאמא זיא

 ןדײ 17 ןפארטעג באה ןוא טגערפעגכאנ ךיז באה ךיא ו ןדײ

 ןרעדנאװ ןביוהעגנא ךיא באה סנגראמוצ .רעצעלפ ײרד ףייא

 באה ךיא וװ לוש רעד וצ טשרעוצ ןעמוקעג ׳ןסאג יד רעביא

 ־כײפש א טכאמעג ײז ןבאה ץאלפ ןקילײה םעד ןופ זא ׳ןעזעג

 קחצי ןופ לעװש רעד ףיוא טצעזעגקעװא ךיז באה ךיא .רעל

 ןײמ ךרוד .לוש רעד רעביאנגעקטנא ׳דמלמ םעד קעזארמאי

 ןעװ גאט ןטשרע םעד ןופ ןעגנורענירעד ײבראפ ןענעז חומ

 לוש ןיא דניק ןײלק א סלא טריפעג ךימ טאה רעטאפ ןײמ

 .קידעבעל ןעװעג טלאװ סע יװ ןעזעג ץלא באה ךיא .ןענעװאד

 טליהעגנײא ׳טאג וצ ןטעב ןדײ יד לאמאכאנ ןעזעג באה ךיא

 ךימ ןעזרעד באה ךיא .ײז ןבענ רעדניק יד ןוא םיתילט ןיא

 םרעטאפ ןײמ ןיא טליהעגנײא רעמעלעב םוצ קידנעײג ןײלא

 סרעטאפ ץימ ןיא .ןראװעג הוצמ־רב ןיב ךיא ןעור ׳תילט

 טאה ןזח רעד ןעװ דײרפ ןופ ןרערט ןעזעג ךיא באה ןגיוא

 טאה ןטםרעמ םוצ !השמ ןב יבצ :ןעמאנ ץימ ןפורעגסיוא

 ־ירדנ־לכ א ןופ דליב םאד טלעטשעגראפ רימ ראפ ךיז רעבא

 ןעװעג זיא לטעטש ןופ לקניװ םעדעי ׳םאג עדעי ןעװ ׳טכאנ

 טנעמאמ רעטײװצ א .טײקטםנרע רעקידבוט־םױ ןיא טליהעגנײא

 לעװש רעד ףיוא יוזא קידנציז טנאמרעד רימ ךיז טאה םאװ

 שאר ףםומ ראפ ןעװעג זיא ׳לוש רעד ףיוא קידנקוק ץא

 ןגאז ןביוהעגנא טאה ןזח רעד ןעװ ׳רופיכ םױ רעדא ׳הנשה

 טאה ׳ערעטלע ןוא עגנױ ׳ראכ רעד ןוא ״שעממ ינעה יגנה״

 ׳זיוה ןיא .טאג טימ ךיז ןעהנעטסיוא ןײז ןיא ןפלאהעג םיא

 ןענופעג ךיז טאה ןאמדירפ לבײל וצ טגנאלאב טאה סאװ

 וװ בוטש א קאטש ןטשרע םעד ףיוא ןוא טארטסיגאמ רעד

 ךיא באה טראד .ןדײ יד ןופ רעײטשראפ א ןםעזעג זיא סע

 םעד ןיא טרירטםיגער ךיז באה ךיא .ןאמפיוק לםאי ןפארטעג

 ןעמוקעג ןוא ןבעל ןבילבעג ןענעז סאװ ׳ערעדנא עלא ױו ךוב

 .סעטאלז ש ןבעגעג רימ טאה רע .קינלעימכ ץיק

 טאה םע .ןסאג יד רעביא ןײג ןביוהעגגא רעטײװ באה ךיא

 ןבילבעג־ןײטש ןיב ךיא .סאג רעצלעיק רעד וצ טריפעג ךימ

 סאד .ןראװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג ןיב ךיא וװ זיוה םעד ײב

 לפאטראק ׳ןעװעג טשינ ןיוש זיא ׳טגאזעג יװ ׳אפוג זיוה

 רערעדנא רעד ףיוא ןענאטשעג ןיב ךיא .ןסקאװעג טראד ןבאה

 גנאל יװ טשינ םײװ ךיא .זיוה םעיש השמ ןבענ םאג טײז

 ןוא עטוג עגנאל ךס א רעבא ׳ןענאטשעג טראד ןיב ךיא

 .ןפאלעגכרוד קנאדעג ןײמ ךרוד ןענעז ןראי ערעטיב־רעװש

 8 ןעזעג ךיא באה ׳לפאטראק עקידנסקאװ יד ףיוא קידנקוק

 ןײמ ׳רעטאפ ןביל ןײמ — טקאהעגרעטנורא ןגײװצ עגנױ

 ענײמ ןוא רעטסעװש עגנױ 4 עגײמ ׳עמאמ עקיצראה ערעײמ

 טשינ — ׳טקיטיױועג טאה ץראה ןײמ .רעדירב ענײלק ײװצ

 ףיוא ראנ טכאמעגכרוד באה ךיא םאװ ןבעל ןרעװש םעד ףיוא

 עכלעװ עטםרעײט ןוא עטסביל ענײמ ןופ לרוג ןרעטיב םעד

 .ןראװעג טעדראמרעד ןוא טקינײפראפ ןענעז

 ־מורא באה :קינלעימכ ןיא ןעװעג ךיא ןיב געט עכעלטע

 ךימ טאה טרא סעדעי .לטעטש ןופ ןסאג עלא ןיא טרעדנאװעג

 ׳טנגױ ןײמ ןיא — ןעגנובעלרעביא ענעדישראפ ןיא טנאמרעד

 .״ןרעטש״ בולק־טראפס ןופ ןוא ״ראב־גנױ״ ץפ םירבח יד ןיא

 ןא ןיא טנאמרעד ךימ טאה לטעטש םעד ןיא ןײטש רעדעי

 קידנעײג טרעטנענרעד ךיז באה ךיא .גנובעלרעביא רעדנא

 טנאמרעד ךיז באה ךיא .אניק םוצ ןוא ״עקיעלאק״ רעד וצ

 עטסעב יד סעדער ןטלאהעג ןבאה לאז־אניק םעד ןיא יװ

 ׳םיובנירג קחצי :ןליופ ןיא טאהעג ןבאה ןדײ םאװ ׳רענדער

 ףסױ ׳יקסלאפאלאיב םהרבא ׳םערע השמ ׳לבבורז ׳םײר לשנא

 ןםעגראפ ןעק רעװ .ערעדנא רעקילדנעצ ןוא םיובםקוב ׳ןעזאר

 .גנולמאזראפ אזא ײב ןפורנשיװצ ןוא לאז םעד ןיא ןפמאק יד

 רימ םאװ ןעגנולעטשראפ יד ןםעגראפ טשינ ךיוא ןעק ךיא

 ראלפום רעד ןעװעג ןיב׳כ ןעװ ׳רוחב רעגנײ םלא טאהעג ןבאה

 ךיא .ןאמײנ עלעשטיא ׳שיפיער סקאמ ׳גרעבניױו עטנ וצ

 א ײב :טײקינײא רעשידײ ןופ טנעמאמ א ךיוא ךיז ןאמרעד

 ־טסאג טאה עכלעװ ׳עפורט רעשידײ־טשינ א ןופ גנולעטשראפ

 יפא ןראיטקא יד ןופ רענײא טאה ׳קינלעימכ ןיא טרילאר

 ־פיוא ךיז טאה טנעמאמ ןבלעז םעד ךײלג .ןדײ טקידײלאב

 עלא טרעדאפעגפיוא ןוא יקםװאנאלאב׳ רעטקאד טלעטשעג

 יד ראפ קירוצ ןעמענ טשינ ןוא לאז םעד ןזאלראפ וצ ןדײ

 לאז םעד טזאלראפ טײהרעליטש ןבאה ןדײ עלא .ןטעליב

 ןטײרב א טאהעג טאה טקא רעקיזאד רעד .טסעטארפ סלא

 ןגיוא יד ןיא .קינלעימכ םורא ךעלטעטש עלא ןיא גנאלקפא

 ןפורעגםיורא טסעטארפ רעקיזאד רעד טאה ןקאילאפ יד ןופ

 •טקעפםער

 :ןײז ךאנ ךיא חמ טמיטשאב ךיא באה ץאלפ א ךאנ ףיוא

 טעבראעג באה ךיא וװ ׳קישטליװ לבײל ןופ ערוזאר רעד ןיא

 רעד ןופ רענײא יור זיוה םעד ןיא ןעװעג ןיב ןוא ראי 11

 ־םיוא טאה םאװ קאילאפ א טניוװאב טאה זיוה םאד .החפשמ

 טאה ערוזער יד .עילימאפ ןײז טימ טרענײלק לסאי ןטלאהאב

 ־ענירעד ענײמ ןענעז טראד קידנעײז .קאילאפ א טאהעג ךיוא

 ןעװעג טשינ זיא םאד .ראי 8—7 טימ ןעגנאגעג קירוצ ןעגנוד

 ערוזער רעד ןיא .ןריזאר ןוא ראה ןרעש וצ ערוזער א זיולב

 ןדעי ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענעז ןבענרעד בוטש רעד ןיא ןוא
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 ־תיראש רעד ןופ עפורג עטשרע יד

 .1945 ראי קינלעימכ ןיא הטילפה

 ,הקבר דנאבטעמאס : ססכער ןופ ןציז סע

 ,קאזאק ,ינדאגיװ רתסא ןוא עקלארשי

 .רעגניזלוש לטיג

 ,שטיװאראמ לואש :סטנער ןופ ןעײטש סע

 לדנימ ,ילאמ ריאמ ,קאטסאפ עביום

 עשאט ,קאטםאפ לאקוחי ,יקצילראג

 .קינלעדיר קחצי־לארשי ,ינדאגיװ

 טאה קינלעימכ סאװ עטםעב ןוא עטםנעש םאד טנװא ןדעי ,גאט

 ןעמעלבארפ עלא ןראװעג טלדנאהאב ןענעז טראד .טאהעג

 ןקידנעטש םעד וצ .ןבעל ןלאנאיצאנרעטניא ןוא ןשידײ ןופ

 ,קישטליװ לבײל ,יקםװאנאלאב ר״ד טרעהעג ןבאה זײרק

 ־נעד רעד ,טאלב ךעלײמ ,טרענײלק לםאי ,רעקוצרענאק רכשי

 ,(ץעיװאדגוב רעטלא רעד) שיפיער סקאמ ׳דנאברעטור טםיט

 ןיא ןעװעג ןענעז ײז ןעװ) סיל םהרבא ,יקםרוגישזעדימ ןמלק

 טראד .טרענײלק לסאי ןופ יורפ עטבילאב יד ןוא ,(קינלעימכ

 ־ניא ןפורעגסיורא ןבאה םאװ םעיסוקםיד ןעמוקעגראפ ןענעז

 .ךוב א רעדא גנוטײצ א ןזעלעג ראנ טאה םאװ ןדעי ײב סערעט

 באה ךיא •לטרעק א ךיוא לאמא ןוא ךאש טליפשעג טאה ןעמ

 ןרעהוצ ךיז ןוא טכאנ רעד ןיא טעפש זיב ןציז טראד טגעלפעג

 .םעיםוקסיד יד וצ

 א טנגעגאב ךימ טאה ערוזער םעד ןופ קידנעײגםיורא

 ןיא ןעמאזוצ רימ טימ ןעװעג זיא םאװ ,טנײרפ רעשיליופ

 ךאנ .רימ טימ טײרפרעד ךיז טאה רע ײמרא רעשיליופ רעד

 ןבײהנא קירוצ ליװ ךיא יצ ךימ רע טגערפ רעטרעװ עכעלטע

 באה ךיא .רימ ראפ ןעמענ יז ןוא ערוזער רעד ןיא ןטעברא

 רימ רע טגאז ׳סאד ךימ טגערפ רע םאװראפ טגערפעג םיא

 טראד טעברא ןוא ערוזער רעד ןיא טציא זיא םאװ רעד ,ךײלג

 ןעמענוצקעװא ןעניז ןיא באה ךיא ביוא ןוא ,ןיזוק א סנײז זיא

 :טגאזעג ןוא רעװלאװער א ןזיװעג רימ רע טאה ,םיא ןופ םאד

 ״!ןכאמ קיטראפ ךיד לעװ ךיא״

 ןכלעװ וצ ץאלפ ןטצעל םעד ןכוזאב קעװא ךיא ןיב םעדבאנ

 זיא טרא םאד .פלוע תיב םוצ — ןגיוצעג רימ טאה׳ס

 ־עגנײא ןרעיומ יד ,ןכארבעצ גנאגנײרא רעד ,טרעטשעצ ןעװעג

 ־דעדירב עסיורג ײװצ — גנאגנײרא ןופ ןטײז עדײב ןיא .טגײל

 ־עג ןיב ךיא .ןדײ ענעסאשעג ןוא עטקינײפראפ טימ םירבק

 ןוא םלוע תיב םענופ טײרב רעד ןוא גנעל רעד רעביא ןעגנאג

 ־םיורא ןראפ .םירבק עטריניאור ,תובצמ ענעכארבעצ ןעזעג

 םירבק־ןםאמ עםיורג ײװצ יד ײב ןבילבעג־ןײטש ךיא ןיב ןײג

 ־ומ ,רעטאפ ןײמ טראד טגיל רשפא :שידק טגאזעג ליטש ןוא

 .רעדירב ײװצ ןוא םרעטםעװש ריפ ענײמ ןופ רעװ רעדא רעט

 ־עג ןײמ ןבענ סאג רעצלעיק ןיא ךיא ןיב ןעמוקעגסיתא

 ןפיוא הטילפה־תיראש יד

 ןטעדנעשעג רעקינלעימכ

 1945 — תורבקה־תיב

 ־לבאס ןופ הבצמ רעד ןבענ

 ןופ — ד״יה קינלעדיר עכאמ

 רעד ןופ תונברק עסשרע יד

 ריא סציז ,עיצאפוקא־רעלטיה

 ־לעדיר קחצי־לארשי רעדורב

 :הנא .װצ ןעײטש סע .קינ

 עשוהי ,שטיװאראמ לואש

 .יקצילראג לדנימ הלעפנײסש
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 .ןביוהעגגא ךיז טאה םארגאפ רעד

 ־עצ ךיז טאה ןומה רעטצעהעגרעטנוא רעד יװ םעד ךאנ

 טעטימאק ןיא רענײטש ןפראװ ןבױהעגנא ןעמ טאה ,טציה

 ןוא ײצילאפ ןפיולוצ ןעמוקעג זיא ןעײרשעג יד ףיוא .ץירא

 טײרגעגוצ ןעװעג ןיוש ןענעז עכלעװ ,טײל־רעטילימ ךיוא

 ןסירעגנײרא ךיז ןבאה ײז .םארגאפ םעד ןיא ןעמענוצלײטנא

 יד ץוש ןיא ןעמענ וצ ידכ טשרמולכ ,ןײרא טעטימאק ןיא

 טשינ ראג ןלאז ןדײ יד זא ,טגנאלראפ .קינײװעגיא ןשטנעמ

 .ןגײלקעװא סע לאז ,רעװעג טאה םע רעװ ןוא ןרעפטנע

 ןיא טײל־רעטילימ עםיורג יד ןראפ וצ ןא ןעמוק גנילצולפ

 ןיב ךיא ןכלעװ טימ ,אנהכ ר״ד ,םעזערפ םוצ ךײלג ךיז ןדנעװ

 ןיא זא ,ןרעלקרעד ײז .טעניבאק ןבלעז ןיא ןעװעג טלאמעד

 לאז רענײק זא ןוא ,ןלעטשפא ץלא ךיז טעװ ןטוגימ עטלײצעג

 ר״ד טמענ טנעמאמ םעד ןיא .רעװעג ןײק טימ ןרעפטנע טשינ

 רעבא .עדאװעיאװ םוצ ןעגנילק וצ ידכ ,ןאפעלעט םעד אנהכ

 סיורא טמענ ,טײל־רעטילימ יד ןופ רענײא רעטניה טייג אד

 •ןליוק ײרד אנהכ ר״ד ץירא טםיש ןוא ,גניניורב א שאט ןופ

 .טנאה ןיא לבײרט־ןאפעלעט ןטימ לוטש ןופ טלאפ אנהכ ר״ד

 .הטיחש רעםיורג רעד ןופ ןברק רעטשרע רעד ןעװעג זיא םאד

 טעדראמרעד ןפוא ןשילאיטםעב א ףיוא ןענעז םע רעכלעװ תעב

 .ןראװעג טעדנוװראפ ןענעז 81 ןוא ןדײ 42 ןראװעג

 טײצ עםיװעג א ןגעלעגפא ןוא ןראװעג טעדנװוראפ ןיב ךיא

 .לאטיפש רעשזדאל ןיא

 קינלעימכ ןיא טלמאזראפ ךיז ןבאה גאט ןבלעז םעד ןיא

 ןעװעג ןצנאגניא ןענעז ןדײ ןעצ א ײב ,םירעיופ רעטנזיוט

 ןשיטאטש ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז ןבאה ןדײ ריפ .טאטש ןיא

 ןענעז גנילצולפ .ןעװעטאר וצ ךיז ןטכיזםיוא ןא טארטסיגאמ

 .רעטילימ טימ ןענישאמ עכעלטע ןעמוקעגגא קינלעימכ ןײק

 שידלעה שידײ א ןענאטשעג זיא רעטילימ םעד ןופ ץיפש ןיא

 יד .שטיװאקװעל עקטע ןעמאנ ןטימ קינלעימכ ןופ לדײמ

 טאה ןײלא עקטע .ןומה ןפיוא רעײפ א טנפעעג טאה גנולײטפא

 םטכער ףיוא ןסאשעג ןוא טנאה ןיא םקיב־ןישאמ א ןטלאהעג

 םורא יוזא .ןפאלעגרעדנאנופ ךיז זיא ןומה רעד .סקניל ןוא

 ךיז ןבאה עכלעװ ,ןדײ יד ןראװעג טעװעטארעגפא ןענעז

 .קינלעימכ ןיא גאט ןקירעיורט םענעי ןיא ןענופעג

 ריפ ןעװעג ןענעז פארגאפ רעצלעק ץא םיגורה יד ןשיװצ

 ,גרעבנזײא לדױ השמ ,גרעבנײװ לאומש :ןדײ רעקינלעימכ

 .אגטולפ יורפ ךיוא יוד יקסװאלאקימ לדנעמ



 טכורפ־םולבנזאר היח

 םארגאפ רעצלעק וופ וברק רעד - גרעבנײװ לאומש

 ןיא ןריובעג ׳גרעבנײוז לקעי ןופ ןוז א ,גרעבניױו לאומש

 ןיא טנרעלעג טנגױ רעטםירפ רעד ןיא .קינלעימכ ןיא ,1913

 ןיא רבח א רע טרעװ ראי 12 וצ .הבישי רעד ןיא ןוא רדח

 ,לארשי־ץרא זײק זײז וצ הלוע טמיורט ,״ריעצה רמושה״

 ־ראפ רעבא ןענעז דנאל ןופ ןרעיוט יד .ץוביק א ןיא ןבעל

 טנגױ יד .־װב־דליפסאפ םעד ךרוד הילע רעשידײ ראפ טנאמ

 רעד ךיז מזײװאב סאג רעשידײ רעד ףיוא ,טשיוטנא טרעװ

 ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא טנגױ עשידײ יד .״חישמ רעטיור״

 טײהכײלג ןוא עביל ראנ״ זא ,קנאדעג ןיא ךיז טרעמאלק

 גנוגעװאב יד .״ןטער טײהשטנעמ יד ןעק רעקלעפ ןשיװצ

 רעד ײב ןוא ׳ץלא רעבא טםײװ ײצילאפ יד .עלאגעלמוא ןא זיא

 ־םערא ךעלדײמ ןוא ךעלגגײ 18 ןרעװ טײהנגעלעג רעטשרע

 ־ראפ לאומש טאה ראי ריפ .הסיפת ןעמוקאב ײז ןוא טריט

 .ןבעל ןײז ןופ ראי ןט־20 ןזיב ןט־16 ןופ — הםיפת ןיא טכארב

 רעקידתונשקע רעד ןבילבעג רעטײװ רעבא רע זיא ןטראד

 הסיפת רעד ןופ .טנרעלעג ןוא טמיורטעג טראד טאה ,רעפמעק

 ־קראטשעג א רעבא ףוג ןיא רעטכאװשעגפא ןא םיורא רע זיא

 ־ראפ ףיזא ךיוא רע טוװרפ 1937 ראי ןיא .טםײג ןיא רעט

 ןעמעיוצלײטנא ידכב ,עינאפש ןײק ןעמוק וצ ןגעװ ענעדיש

 .ײמרא רעשינאקילבופער רעד ןופ טײז רעד ףיוא ףמאק ןיא

 ,1939 ראי ןיא .קירוצ טמוק ןוא טציז ,טריטםערא טרעװ רע

 רע טזאלראפ ,גירק־טלעװ ןטײוזצ ןופ ךורבסיוא ןטימ

 .דנאלםור ץיק געװ ןפיוא קינלעימכ

 ויא באה ,םירק ןײק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעװ ,1941 ראי ןיא

 לאומש טימ ןעמאזוצ ןעניוװ גרעבנײװ לאומש ןפארטעג

 ןײש ןענעז םיטילפ רעקינלעימכ עםיװעג ײב .ןאמפיוק

 רעבא ךיא באה ןלאומש .ןטײצ ערעםעב ןעװעג טלאמעד

 ־רעד ןעװעג ןיב׳כ .טקינײפעגסיוא ,רעגאמ ,סאלב ןפארטעג

 'י- טניזלעג ץלא םאד ךיז טאה יצ ,טגערפעג םיא באה׳כ ,טניוטש

 ךיז טאה ןפיל ענײז ףיוא ,טרעפטגעעג טשינ רימ טאה רע

 רע טאה ןרעלק טונימ ראפ א ךאנ ןוא לכײמש א ןזיװאב

 ךיז טאה רע .״ןײז טוג טעװ םע ,ןײז םע זומ יװא״ :טגאזעג

 ריא זיא ןעגנואימאב טכאמעג ׳זדנוא טימ טריסערעטניאראפ

 טאה רע װו קירבאפ רעבלעז רעד ןיא ןטעברא ץירא ןיב

 א טריפעג טאה רע .רעקיגאבעמ־רעםאלש םלא טעבראעג

 טאה ןיול רעד .טבעלעגרעביא ליפ ללכב טאה ןוא ןבעל רעװש

 זיא יוזא ןוא .וליפא ןבעל ןעמערא םעד ףיוא טקעלקעג טשינ

 רימ .ןליופ ןײק ןראפעגקירוצ ןענעז רימ זיב ,טײצ יד ךרודא

 זײק זעמוק וצ טפאהעג ןבאה רימ ,ךעלקילג ןעװעג ןענעז

 ןבאה רימ .עטנעאנ ןוא ערעײט ערעזדנוא ןפערט ןוא קינלעימכ

 לאימש זיא לאמא .גנוטכינראפ רעד ןגעוז טםוװעג טשינ ךאנ

 ־ראפ ןוא ןישטעשטש ןיא רימ וצ ןעמוקעגניירא גרעבנייװ

 .קינלעימב ןייק ןראפניירא ןעמאזוצ ןלאז רימ זא ,ןגאלשעג

 ךיא לײװ ,ןראפ טנאקעג טשינ ךיא באה גאט ןטמיטשאב ןיא

 :ןטעבעג רעבירעד םיא באה ךיא .ןעײװ־טרובעג ןעמוקאב באה

 רימ ןלעװ ןאד ,ןריובעג לעװ ךיא זיב וצ טראוו ,לאומש״

 ןעמאחצ״ :טגאזעג םיא טאה ןאמ ץימ ךיוא •״ןראפ ןעמאזוצ

 ךיא״ :טרעפטנעעג טאה רע .״רערעכיז ןוא רעכעלמײה זיא

 ךיא זא .ןבעל םוצ ןעלטימ ןײק באה ךיא .ןטראװ טשינ זאק

 ךיז ךיא לעװ ,קיגלעימכ ןיא ןפיוקראפ סעפע ןענאק לעװ

 .״םיפ יד ףיוא ןלעטש ךימ טעװ סאד .ןעװעטאר

 געט ראפ א ןיא .טנגעזעג קיצראה רימ טימ ךיז טאה לאומש

 רעצלעק ןגעװ העידי עקירעיורט יד ןטלאהרעד רימ ןבאה םורא

 יד ןופ המישר יד טעטימאק ןיא קידנקוקכרודא .םארגאפ

 ןראוזעג רעטצניפ רימ זיא םארגאפ רעצלעק ןיא ענעלאפעג

 ןברק א ןלאפעג זיא לאומש רערעײט רעזדנוא :ןגיוא יד ראפ

 .םיחצור עשיליופ יד ןופ טנעה יד ןופ ,גגואײרפאב רעד ךאנ

 עכלעװ ,״עינראיעלא״ רעד ןופ עקײח ,יורפ רעקינלעימכ א

 טאה ,סנ־יפ־לע םארגאפ םעד ײב ןבעל ןבילבעג ןײלא זיא

 ,יטנאלפ יד ףיוא זיוה ןשידײ םעד ןיא ץלעק ןיא ןעגיפעג ךיז

 טימ ןענאטשעג זיא יז .ןעגנאפעגנא טאה םארגאפ רעד ןעור

 םוצ םינפ ןמימ טײרדעגםיוא ,טנאה רעד ףיוא דניק ןײלק א

 טימ טעדראמ ןעמ ןוא טגאלש ןעמ יװ ןעזעג ןוא רעטצנעפ

 יװ טלײצרעד רימ טאה יורפ יד טא .תױרזכא רעטםערג רעד

 רע זיא גאט םענעי ןיא .ןלאפעג זיא גרעבניױו לאומש יוזא

 םעד טפיוקראפ טאה רע וװ ,קינלעימכ ןופ ןעמוקעג דארג

 .סעטאלז מנזיוט 22 :טלעגטנאה ןעמונעג ןוא זיוה סרעטאפ

 ידכב ,ןעמיק רעדיװ טלאזעג רע טאה םורא געט טכא ןיא

 ןוא ןדירפוצ ןעװעג זיא רע .טלעג טשער יד ןעמוקאב וצ

 ־םנבעל םעײג א ףיוא ץיג ןביוהנא רע טעװ טציא זא ,טגאזעג

 יקםװעינשאװק השמ טימ ןפארטעג ךיז רע טאה ץלעק ןיא .געװ

 :טנראװעג ןלאומש טאה השמ .גנוניוװ רעד ןיא םיא ײב

 לאומש .״גנומיטש־םארגאפ א זיא םע ,ןיהא טראד טשינ ײג״

 ןשידײ ןיא קעװא זיא ןוא טצעשעגגנירג גנונעראװ יד טאה

 .םיורא טשינ רעמ טראד ןופ זיא רע .ןטנאלפ יד ףיוא זיוה

 עשיליופ יד ךרוד ןראװעג טעדראמרעד שילאיטסעב זיא רע

 .ןטידנאב

 .טכארטעג ןוא טדערעג ןלאומש ןופ רימ ןבאה גנאל ,גנאל

 ,טלעק ןוא רעגנוה ןטילעג ,טכאמעגטימ ליפ יוזא טאה רע

 ,ןגראמ ןרעסעב א ףיוא טפאהעג דימת ,םאזנײא יוזא ןעװעג

 אזא ףיוא ןעמוקעגמוא ,ןעמוקעגמוא שיגארט יוזא רעבא

 .ןפוא ןשילאיטםעב



 - (טרעבלא) םיובנירג דתלא
 וברק־המחלמכאנ א

 ריאמ ,רעטאפ ןײז .קינלעימכ ןיא 1918 ראי ןיא ןריובעג

 ,טאה רתלא ,קינלעימכ ןיא רעדײנש רעטסוװאב רעד ,םעילע

 רעד ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג ׳רעדניק רעקינלעימכ עלא יװ

 ןײרא רע זיא טנגױ רעטסעירפ רעד ןיא .עלוש ״רענכעשװאפ״

 דעד ןיא וױטקא ןראװעג רעטעפש /׳ריעצה רמושה״ ןיא

 םײב קיטעט רעײז ןעװעג זיא רע .ײטראפ רעשיטסינומאק

 .ײטראפ רעשיטםינומאק רעד ןיא טנגױ יד ןריזינאגרא

 .ןרתלא ןבעגעגםיוא ראטאקאװארפ א טאה טײצ רענעי וצ

 א ןענופעג ,עיזיװער א טכאמעג םיא ײב טאה ײצילאפ יד

 .הס'פת ראי א ףיוא ןראװעג טפשמראפ זיא רע ןוא ןאפ עטיור

 זיא רע סאװ ,םעד תמחמ ןעװעג זיא לײטרוא רעטכײל רעד

 18 ןײק ךאנ ןזעװעג טלא טשינ ,קירעירעדנימ ןזעװעג ךאנ

 רעדיװ רע זיא ״דסיפת ןופ ןראװעג טײרפאב זיא רע ןעװ .ראי

 ׳גירק־רעגריב ןשינאפש ןופ ךורבםיוא ןטימ .וױטקא ןראװעג

 ןײק ןעמיקעגנא זיא ןוא ץענערג יד טלגומשעג רע טאה

 שזאלאס ריאמ טימ ןעמאזוצ טפמעקעג טאה רע וװ ,עינאפש

 .ריציפא ןא ןזעװעג טלאמעד ןיוש זיא רעבלעװ ,קינלעימכ ןופ

 טעדנוװראפ זיא שזאלאס ריאמ ןעװ ,עינאפש ןיא טכאלש א ײב

 םיא ןוא ףליה עטשרע יד ןבעגעג רתלא םיא טאה ,ןראװעג

 .דלעפטכאלש ןופ ןעמונעגפארא

 ,עיגלעב ןײק קעװא רתלא זיא ,גירק־רעגריב ןשינאפש ןכאג

 ךורבםיוא־המחלמ ןטימ .טבעלעג ןוא טעבראעג טאה רע וװ

 תעב דיי רעשיליופ םלא טכאמעגטימ ליפ רע טאה 1939 ןיא

 טימ ןעמאזוצ זיא רע .עיגלעב ןיא עיצאפוקא רעשטײד רעד

 זיא ץיװשיוא ןיא .ץיװשיוא ןײק ןראװעג טריטראפעד ןדײ ליפ

 ־יטנא רעד ןופ ןראטאזינאגרא יד ןופ רענײא ןזעװעג רע

 זיא ןליופ ןופ גנואײרפאב רעד טימ .טנורגרעטנוא רעשיצאנ

 רעבא .קינלעימכ לטעטש־טרובעג ןײז ןיא ןעמוקעג ךײלג רע

 .ןפארטעג טשינ החפשמ ןײז ןופ םעגײק

 רעטײל סלא ןראװעג טמיטשאב רע זיא ןליופ םעײנ ןיא

 (טמא־םטײהרעכיז)״אװטסנעשטעיפזעב דנאשזוא״ — .ב.וא ןופ

 טריפעגסיוא רע טאה םזאיזוטנע סיורג טימ .קסישזראקס ןיא

 ־םיוא ןיא ןוא ןקיטעטשאב ןיא ןעמונעגלײטנא ןײלא .טמא ןײז

 טקידלושאב ןענעז סאװ ןקאילאפ ןגעק ןלײטרוא־טיוט ןריפ

 :ןקירדםוא ךיז טגעלפ רע .ןדײ ןטכינראפ ןפלעה ןיא ןראװעג

 (טרעכלא) םיובנירג רתלא

 יד ןיא ןעמענ וצ המקנ ירכב ןליופ ןײק ןעמוקעג ןיב ךיא״

 עשיליופ יד — ״ןדײ ןטכעש ןפלאהעג ןבאה םאװ ,ןקאילאפ

 טארדעג םיא טאה ,״אװאיארק אימרא״ — .ק.א טנורגרעטנוא

 טריפעגרעבירא רע זיא ןופרעד טאטלוזער ןיא .ןדראמרעד וצ

 זיא םע ןעװ ,1946 ראי ןיא .ץלעק ןײק .ב.וא ןיא ןראװעג

 זיוה עשידײ סאד תעב ,םארגאפ רעצלעק רעד ןבארבעגסיוא

 טימ טלגנירעגמורא ןזעװעג ןיוש זיא ןזגנאלפ יד ףיוא

 טימ לקיצאטאמ א ףיוא ןםירעגכרוד ךיז רע טאה ,סענאגילוכ

 .פארגאפ םעד ןדײמראפ ןװורפ וצ ידכב ,רעװעג־ןישאמ א

 ״ישטשמארגאפ יד ןגעק חוכ א ןריזינאגרא טלאװעג טאה רע

 קעװא םיוק זיא רע .ןעגנולעג טשינ רעבא םיא זיא םע .סעק

 סעצארפ ןתעב .הגירה רעד ראפ טנעמאמ ןטצעל ןיא ,טראד ןופ

 ןעװעג רע זיא םארגאפ רעצלעק ןופ רעמענלײטנא יד ןגעק

 יד״ .לאירעטאמ־םגנוקידלושאב םעד ןעלמאז םײב וױטקא

 .טםײרטעג ךיז רע טאה — ״ןלאצאב רעײט ןלעװ רעדרעמ

 לײטרוא־טיוט םעד ןריפםיוא ןיא ןעמונעגלײטנא ךיוא טאה רע

 ,טיוט ןײז ראפ ןכאװ עטצעל יד ןיא .רעדרעמ ןצרעפ רעביא

 רעד ןיא רעטעבראטימ םלא עיצאנימאנ יד ןעמוקאב רע טאה

 ןיוש ךיז טאה רע .ךײרקנארפ ןיא עדאסאבמא רעשילױפ

 .ךײרקנארפ ןײק יורפ ןײז טימ ןעמאזוצ ןראפוצפא טײרגעג

 ןײז־לחומ טנאקעג טשינ רעבא םיא ןבאה סעדנאב־.ק.א יד

 א ךרוד טראנראפ םיא ןבאה ײז .ןטידנאב יד ןגעק ףמאק ןייז

 םיא ןוא ,עשראװ ןײק ןפורעגסיורא םיא ,טנעמוקאד ןשלאפ

 .טעדראמרעד ןפוא ןשילאיטסעב א ףיוא געװ ןפיוא



 ןאמצלאז המחור װפ טױט רעשיגארט רעד / לעברעק הרש
 (ונוא תירק)

 ־עג באה ךיא .1946 ,גאט־ינױ רעסײה א ןעװעג זיא סע

 .ןעכנימ ןיא םואעזומ ןשטײד םוצ עטמאאב־״אררנוא״ טגנערב

 גנאל ןיוש — ״! רעװש הרש״ :ןפור ךיא רעה לאמאטימ

 זיא ןעמאנ־ןעילימאפ ןײמ .ןפורעג טשינ יוזא ךימ ןעמ טאה

 זיא םאד :טײרפרעד ךימ באה ךיא .שרעדנא גנאל ןיוש

 •עטנאקאב עטלא ןא יאדװא

 ,ןאמצלאז אמאר — המחור :טנעקרעד טשינ יז באה ךיא

 יד ןופ ענײא ,עיזאנמיג ערעזדנוא ןופ ןירעליש ענעזעװעג א

 ןיא ןפארטעג קידנעטש ריא טימ ךימ באה ךיא סאװ ,עטםעב

 ס׳יעשי קחצי ,ןאמצלאז דוד רעטאפ ריא ײב 1916 ראי ןיא ןריובעג
 טתעלעג רעטיױו ןוא ןעגנונכײצםיוא טימ עלוש יד טקידנעעג ,(לקינײא
 ךאנ .עידנעפיטס א ףיוא ץלעק ןיא עיזאנמיג םעװאנאמלאװ ןיא
 רעװעשראװ ןפיוא ןיצידעמ טרידוטש סנעמאזקע־ערוטאמ עכײרגלאפרעד
 טרידוטש רעכלעװ ןאמ ןטימ ריא טדײשעצ המחלמ יד .טעטיזרעװינוא
 ןטימ .קםישזראקם ןוא קענאדײמ ןיא ןעװעג .עילאטיא ןיא דארג
 ןדירפ געװ ןפיוא ,רעגאל ןופ יז טפיולטנא טנארפ ןופ ךיז ןרעטנענרעד
 ךאנרעד ײז ןעמ זומ ןופרעד טאטלוזער ןיא ןוא םיפ יד פא ריא ײב

 .ןריטופמא

 ־עפ ןײמ םעיצאקאװ יד ןיא טכוזאב באה ךיא ןעװ ׳קינלעימכ

 םעד ףיוא עשטירפ א. ףיוא ןסעזעג זיא יז .רעװש עשוהי רעט

 .ריא ןבעל ןגעלעג ןענעז םעזעטארפ־סיפ ןוא ״קאטש ןטשרע״

 באה ךיא י םיפ ןא המחור :טשאררעביא ןראװעג ןיב ךיא

 ךיז ןוא טײהנגעלראפ ןײמ ןקרעמאב לאז יז טלאװעג טשינ

 ןאמצלאז דוד
 המחור רעטכאט ןײז ןוא

 ןגעװ טלײצרעד ךײלג רעבא רימ טאה יז .טדײרפרעד ריא טימ

 ־וטש יז זא ןוא ,טריסאפ דיא טימ טאה םאװ ,קילגמוא םעד

 ־עגפא ךאנ טימ םואעזומ ןשטײד ןיא טניוװ ,ןעכנימ ןיא טריד

 קידנקוק ,טמעלקעג רימ טאה ץראה םאד .ןדײ עטעװעטאר

 ,םיפ ןא ןוא םינפ קידנרעטאמראפ דימ ריא ףיוא

 ־רעיורט א טריזינאגרא ךיא באה רעטעפש םישדח ראפ א

 ןענעז סאװ ,ךעלרעדניק 44 עטצעל יד רכזל עימעדאקא

 ־וקעג זיא המחור .1943 יאמ ,ץלעק ןיא ןראװעג טעדראמרעד

 .גנוטלאטשנאראפ רעד וצ ןראפ וצ ןעמ

 ךיז ,טרעטיבראפ ןעװעג זיא יז ,טסעומשעצ ךיז ןבאה רימ

 יד ריא ראפ ןעװעג זיא ןענרעל םאד ,םאזנײא רעײז טליפעג

 עײנ ,טכעלש ןעװעג ןענעז סעזעטארפ יד .טםײרט עקיצנײא

 רעקיטיונ רעד טלעפעג טאה םע ,ןכאמ טנעקעג טשינ ןעמ טאה

 םדנאלשטײד ךאנ ץרוק ןעװעג ךאד זיא סע זלאירעטאמ

 .תוברוח ןיא ןעװעג ךאנ זיא דנאל םאד ןוא הלפמ

 רעקינלעימכ רעד ןופ חילש א ןעמוקעג זיא 1947 בײהנא

 ןעמוקעג זיא רע .םיובלטײד רעה ,זיראפ ןופ טפאשנאמדנאל

 טימ ןהמחור ןפלעה וצ יוזא יװ ןטאראב ךיז ןוא ןכוזאב רימ

 ראפ םיובלטײד רעה טלעטשעגראפ באה ךיא .ןזעטארפ עריא

 ןיא טלאטשנא־לײה ןםיורג א ןופ ראטקאד־ףעש א ,ףעש ןײמ

 רעד .״אררנויא״ דצמ קיטעט ןעװעג ןיב ךיא וװ דנאלשטײד

 .שטנעמ רעגנױ ,רענײפ א ,זיוצנארפ א ןעװעג זיא ראטקאד־ףעש

 םיא ןוא םיובלטײד רעה טימ טםעומשעגכרוד ךיז טאה רע

 ןכאמ ןענעק לאז ןעמ ידכ ,לאירעטאמ עקיטיונ סאד ןבעגעג

 .ךעלקילג ןזעװעג ןיב ךיא .םעזעטארפ עײנ ןהמחור

 ,ןעכנימ ןיא המחור ןפארטעג רעדיװ ךיא באה 1947 טםוגיוא
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 1946 גרעבםדנאל הנאלשטײד םישודק רעקינלעימכ יד ךאנ הרכזא
 עשטוג ,םולבנעזאר רתסא יורפ ,ראש עטלא יורפ : סקניל ףיוא סטכעך ןופ םױדיזערס ןיא ןציז סע

 קנאלב ריאמ ,אטםירױ לואש ,ראש לװײפ ,ןאמדירפ רעב־ןרהא ,ןאמצלאז המחור ,קימעשטולפ

 יד טאהעג ןיוש טאה יז .ןדײ רעצלעק יד ןופ הרכזא רעד ײב

 ליפ ריא זיא םע זא ,טלײצרעד רימ טאה ןוא סעזעטארפ עײנ

 .רעטכײל

 לאמלײט .ןהמחור ןעזעג קינײװ ךיא באה טלאמעד טניז

 ןופ ןםאג יד ףייא אטיוא ריא ןיא ןפארטעג יז ךיא באה

 ךיא .טדײרפרעד רעײז זדנוא טאה שינעגעגאב עדעי .ןעכנימ

 יז ,המחור ןכוזאב וצ ןצראה ןיא ןםאלשאב טאהעג רימ באה

 •עג טשינ לאמנײק רעבא ןיב ךיא .רעמיצ א טאהעג ןײש טאי

 טאהעג ןוא טקיטפעשאב רעײז ןעװעג ןיב׳כ .וצרעד ןעמוק

 ...תוגאד ענעגײא לטניב א

 ךיא ןעװ .ץײװש רערי ךאנ ןראפעג ךיא ןיב 1948 ראונאי

 רעדיװ ךיא באה ,ןעכנימ ךאנ ןעמוקעגקירוצ 1949 ףוס ןיב

 רעשיאערבעה רעד ןיא טכוזאב ךימ טאה יז .ןהמחור ןפארטעג

 רעדיװ טזומעג טאה יז .טעטכיררעטנוא באה ךיא וװ ,עיזאנמיג

 טאהעג וצרעד ןוא רעקיטש ןדײנש רעדיװ ,םיפ יד ןרירעפא

 .ןגראז עלעירעטאמ ערעװש

 ךיא ביוא .ײנש ןוא ןגער ׳גאט רעטלאק א ןעװעג זיא סע

 רעצלעק א .1951 רעבמעצעד ןעװעג םע זיא ,תועט ןײק באה

 ־מיג רעד ןיא ןעמוקעג רימ וצ זיא ,בירנײװ עלעדנעמ ,רבח

 ןעגנאגאב זיא המחור זא ,העידי רעקירעיורט רעד טימ עיזאנ

 ןופ ראטקעריד םוצ טעדנעװעג ךימ באה ךיא .דראמטםבלעז

 טאה רעכלעװ ,דראביורג ךורב ראסעפארפ ,עיזאנמיג רעד

 ןיא עיזאנמיג רעשידײ רעד ןיא טעבראעג המחלמ רעד ראפ

 ןאטעגנא ךיז ןבאה רימ .ןהמחור טנעקעג טוג טאה רע •ץלעק

 ןײק וליפא ןעװעג טשינ זיא סע .םלוע תיב םוגז ןראפעג ןוא

 ןדײ טגנערבעג טאה ןעמ .ןגאז שידק לאז׳ם רעװ ןוא ןינמ

 סאװ ׳ןשטנעמ עלעפײה םענײלק םעד ןשיװצ .סאג רעד ןופ

 ראםעפארפ רעד ןעװעג זיא ,היװל רעד וצ ןעמוקעג ןענעז

 ןײז טימ טעטיםרעוױנוא רענעכנימ ןופ טעטלוקאפ ריא ןופ

 רעד ןיא ןפורעגנײרא טאה ןעמ .רעדײלק עצראװש ןיא — יורפ

 .דראביורג ראסעפארפ .המחור ןופ עטםנעאנ יד עלאה־טיוט

 ־ינוא ןופ םעטרבח עכעלטע ןוא ךיא ,םירבח רעצלעיק ײװצ

 א טימ ןגעלעג זיא יז .ןעגנאגעגנײרא ןענעז טעטיםרעװ

 טאה׳מ .ןפא לםיבא ןעװעג זיא ליומ םאד ,לכײמש

 ...ןבעל םײב יװ ,ןײצ עטשרעביוא עםיורג ײװצ יד ןעזעגםיורא

 טשינ ,ןבעל ףײא טשינ ...טכיורבעג טשיג ראג ןיוש טאה יז

 טאהעג טאה יז .טפאשטנײרפ ןײק טשינ ךיוא ,גנודײלק

 ־בלאה ןוא עיגאלאקיזיפ ןופ טעטלוקאפ םעד טקידנעעג

 ןיא ,ןעכנימ ןיא ץלא .ןיצידעמ ןופ טעטלוקאפ םעד טכאמעג

 .ןטײקירעװש עסיורג טימ ןעגגוגנידאב עטסרעטיב יד

 ןלעטש לאז ןעמ .טריםערעטגיא רעטעפש ךימ באה ךיא

 ־נימ ןיא דנאבראפ־ןטנעדוטם רעשידײ רעד .הבצמ א המחור

 דנאבראפ רעצלעיק רעד ,טלעג ןײק טאהעג טשינ טאה ןעכ

 טרינאפארפ באה ךיא ...טאהעג טשיג טלעג ןײק ךיוא טאה

 ־אזוצ ןשטנעמ עכעלטע ןלאז רימ המחור ןופ טנײרפ יד

 באה ךיא ןעװ .הבצמ א ןלעטש טאוױרפ ןוא טלעג ןגײלנעמ

 ־ולב ץנארק א טגײלעג ךיא באה 1953 ןיא ןעכנימ טזאלראפ

 חבצמ ןײק לאמוצ ךיז טאה׳ם ןכלעװ ףיוא ׳רבק ןפיוא ןעמ

 ןיא טפירשםיוא ןא טימ לטערב ץילק א ראנ ,ןענופעג טשינ

 .ל״ז אדארבאגראשט אמאר :תױתוא ענײלק



 םייהא דיז טקנעב םע / יקסװאכינאקױײטשדלאג הנח
 (ביבא־לת)

 לאבינאק־יצאנ םײב טעצאק ןיא

 .לארטש א .גנונעפאה א ןזיװאב ךיז גנילצולפ טאה

 טײרפאב גנילצולפ ןרעװ ןעיורפ דעקילדנעצ

 .טײװ ןדעװש ןײק טקישעגפא ןרעװ ןוא

 ? גיז־סיחצור ןטימ טריסאפ טאה םאװ

 ? גירק עדנע ןיוש זיא יצ

 טסעשז א זיולב זיא סע רעדא

 ? טסעג עשידעװש׳ עקידובכב יד ראפ

 ןײר־רעלטיה ןופ רעפרעד ןוא טעטש יד ןיוש ןענערב סע

 ?ךײט־טולב ןשידײ ןראפ גנולאצאב א סאד זיא יצ

 — המשנ יד טרעיורט סע ןוא ןצראה סײב טסערפ סע

 ! המקנ ןופ טאג ,א — ראמשאק םוצ ףוס א

 ,ןײר ךאמ דרע יד ,קלאפ־םיחצור עשטייד סאד קיליטראפ

 טפשמ־רעקלעפ םוצ ןכיורב טשינ רעמ ײז ןלאז ןגראמ זא

 !ןײטש

 טשינ ןײא רימ ןלעװ לאמנײק ,קלאפ עשידעװש עטוג ס§ד

 ןסעגראפ

 טשינ ןוא ןסירעגפא ,םערא ןעמוקעג ךײא וצ ןענעז רימ

 ןסערעד

 — גנואיצאב עכעלרעדורב ןוא ליפעג ,טײקיצראהטוג רעײא

 .גנואימאב עסיורג רעײא ןוא ןםיװעג טייקכעלשטנעמ

 סײהא ךיז טקנעב ךאד רעבא

 ,סענײלק סעד לטעטש ןײמ וצ

 — טסילפ סאװ רעסאװ סעד וצ

 ;סיז טמולחעג ךיא באה גערב ןײז ײב

 ,רעדלעפ ענירג ןוא תואובת עכיוה יד וצ

 ;רעדלעװ עקידתונכש ןלא לטעטש םורא ןדמאז יד וצ

 — ,ײז וצ ךיז טקנעב סע יװ ,יוא

 ,ײנש טימ געט עקידרעטניװ יד וצ

 .דלאװ ןקידנקעמש םוצ ,סענסאס עכיוה יד וצ

 ,לט־ןגראמירפ םוצ ,סענורב סעד וצ

 :לאװק־רעסאװ סוצ ןוא גנאזעג־לגײפ םוצ

 טקעדאב ךאמ טימ סעטאב עשירעױפ יד וצ

 .טקעמש סע װו ,סנטראג־ןעמולב ןוא ר־עדעס־טסביוא יד וצ

 ,ןעמאמ ןוא ןטאט ןײמ וצ

 ןעמאזוצ החפשמ רעצנאג רעד וצ

 ,רעדירב ןוא רעטסעװש ענײמ וצ

 ו רעדיװ ךיא ליװ דניק ןוא ןאמ ןײמ וצ

 ,טניוװעג באה ךיא יװ בוטש ןײמ וצ

 ןײלא ןטינשעגפא ןראװעג ןיב ךיא ןאװ ןופ

 .ןײש־ןגראמ ןיא לצראװ ןטימ ןסירעגסיורא

 ,ןײטש א יװ םאזנײא ,טנלע ןיב׳כ — ,טציא

 ,דנאל ןדמערפ םעד ןיא קנעב ךיא יװ ,ךא

 .טנאקאבמוא רעבא טוג ןענעז ןשטנעמ יד וװ

 ,ןבעגעגקעװא ץלא טלאװ ךיא

 ןבעלוצרעביא לאמא ךאנ ידכב

 ,טכארפ רעלופ ריא ןיא טנגױ ענײש ןײמ

 .טכארטעג ליפ באה ךיא עכלעװ ןגעװ תומולח

 — קעװא ,ןדנוװשראפ ץלא זיא טציא

 .קערש א ןא טפאכ סע ,רעטצניפ ,קירעיורט

 — רועיש א ןא סעלא םעד ךאנ קנעב ךיא יװ ,יוא

 ריצאפש ןקידתבש סעד ךאנ

 — טאטש רעד רעטניה לדלעװ ןטכידעג ןיא

 .דאס סעד ןופ טײװ טשינ גנאזעג־לגױפ ײב

 ,גיעט־רעמוז ענײש ןיא יװ

 ,געיעג םעד ךאנ ,טעברא רעד ךאנ

 ןיהא ןײגךריצאפש ךיא געלפ

 .ןוז ןײמ טימ ,ןעלעסאי ןײמ טימ

 ןראפ ךיא ליװ לארשי ץרא ןײק

 ,םײה רעטלא רעזדנוא ןיא ,דנאל רעזדנוא ןיא

 ןראי ליפ ןבאה םיצולח װו טראד

 .ןײטש ןקיזלעפ ןזפ דרע יד טעבראאב

 ,ןראי ליפ ןיוש ןפאלש סע וװ טראד

 .סירבק יד ןיא תובא עדעזדנוא

 — ןראפ ךיא לעװ ןיהא

 .סמערא ענעפא טימ רימ ףיוא טראװ ןעמ וװ

 ,ןײװעג ןופ ןרעיומ יד וצ

 .ןײטש ןבילבעג טראד ןענעז סאװ

 ןלײצרעדסיוא ךיא לעװ ײז ראפ

 .ןײפ ראי סקעז ענײמ

 ,ןבערטש רעזדנוא זיא סאד ,לארשי ץרא ןײק

 — ןבעל רעזדנוא ,םײה רעזדנוא זיא טראד

 .ןײג טשינ רימ ןלעװ תולג ןיא קירוצ

 ו זײרא ןדײ יד טזאל \ ןצענערג יד טנפע

 ,ןרעקמוא טשינ ךיז רימ ןלעװ דנאל סוש ןײק ןיא

 .ןרעג טשינ זדנוא ןעעז רעקלעפ עלא לײװ

 ,ײרפ טראד ןײז ןליװ רימ

 .ײרשעג סנעמעלא זיא סאד

 ןבערטש ץנאג ןײמ זיא סאד ,לארשי־ץרא ןײק

 .ןבעל סאד ײנ׳ס ףיוא ןבײהנא תמ ךיא וװ

 ,דימ ןוא טלא ןיב ךיא שטאכ

 .גירק רעמאזיורג ,רעכעלקילגמוא רעד ןופ

 ײרפ ןײז ךיא לעװ טראד

 .ײנ׳ס ףיוא ןבעל ןוא שטנעמ א ןדעװ

 .1946 רןןורבעס ןם־9 םעד ,ןדעזוש ,ןעיםלעה ןיא ןבירשעג



 1956 ראי ןיא ןלינלעימכ ױא / רעקרצרענאק ילתפנ
 (ביבא־לת)

 .1945 ראי ןיא דנאלסור ןופ ןליופ ןײק ןעמוקעג ןיב ךיא

 סאד טזאלעג טנײרפ רעקינלעימכ ײב ךיא באה שזדאל ןיא

 ןײמ ןיא קעװא גאט ןבלעז ןיא ךײלג ןוא טײקמערא לסיב

 ־עג פאק ןײמ זיא געװ ןפיוא .קינלעימכ טאטשמײה רערעײט

 טא ,םולח רעזײב א ראנ םע זיא רשפא :תובשחמ טימ לופ ןעװ

 ןײמ ״דחפשמ ערעײט ןײמ רעטײװ ףערט ןוא קירוצ ךיא םוק

 ,רעטסעװש ןוא רעדירב ענײמ ,עלהנח עמאמ ןוא לדנעמ ןטאט

 יוזא ...ןקםע ןשיטסינױצ ןםיורג םעד ,רכשי רעדורב ןײמ

 :סיוא ־טפור רעפאש רעשיליופ רעד יװ ךיא רעה קידנטכארט

 ךיא ןוא סאג רעצלעיק רעד ףיוא םיוא גײטש ךיא .קינלעימכ

 .תורבקה תיב םעײנ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןײג וצ ןא ביוה

 טאה םאװ ,ןברוה םעד ןעזעג ךיא באה סנטײװ רעד ןופ ןיוש

 ,תובצמ ענעכארבעצ :קורדנײא ןכעלנײפ א טכאמעג רימ ףיוא

 ,דלעפ ןפיוא ענעפראװעצ ןוא םירבק יד ןופ ענעםירעגםיוא

 קעװא טראד ןופ ןיב ךיא .תומהב טעשאפעג ךיז ןבאה םע וװ

 .רעטײװ ןעגנאגעג רעקיניזנאװ א יװ ןוא

 ןראוטארט יד זא ,טקרעמאב ךיא באה קראמ ןפיוא ןעמוקעגנא

 שדוק ןושל יד טימ תובצמ יד ןופ טריקורבסיוא ןענעז

 עכעלטע ןופ וױטאיציניא רעד ףיוא .ןביוא ןופ ןטפירשפיוא

 ןיא ץנעװרעטניא ןא טימ קעװא ןעמ זיא ןדײ רעקינלעימכ

 קירוצ תובצמ יד טאה ןעמ .עשראװ ןײק םױרעטסינימ־ןרעניא

 יפיוא טריפעגרעבירא ןוא ןראוטארט יד װפ זםירעגםיורא

 ראי ןיא ןעמוקעג רעדיװ רעבא ןיב ךיא ןעװ .תורבקה־תיב

 רעקוצרענאק ילתפנ

 ןפיוא ןגעלעג תובצמ יד ךאנ ןענעז ׳קינלעימכ ןײק 1956

 ךיא באה לוש עשיראטסיה רעקינלעימכ עטלא יד .ץאלפ ןבלעז

 קיניױועניא .רעגאל־האובת א ןיא טלדנאװראפ ןפארטעג

 ףיוא .טרעטשעצ זיא רעמעלעב רעד ךיוא ןוא ןברוח א טשרעה

 ־פיוא ןפארטעג ךיא באה שדוק ןורא םײב טנאװ־חרזמ רעד

 םעד ןופ .ןרוטאקיראק עשידײ־יטנא ענעדישראפ טנכײצעג

 רכז ןײק זיא טאר־הליהק ןוא שרדמה תיב ןסיורג ןופ ןינב

 1939 ןיא ןראװעג טנערבראפ ךאנ זיא רע לײװ ,ןבילבעג טשינ

 שרדמה תיב סדיגמ םעד ךיוא .ןשטײד יד ןופ ןעמוקנײרא םײב

 רעדיװ שרדמה־תיב עשידיםח םאד .רעמ טשינ טריטםיםקע

 םאװ ,טאטשראװ ןשינאכעמ א ןיא ןראװעג טלדנאװראפ זיא

 באה ךיא .קענאטס טסירק ןקיטרא ןכרוד טעטײלעג טרעװ

 םעד לאז טאטשראװ רעשינאכעמ רעד זא. טרינעװרעטניא

 טשיװעגפא ןענעז יוזא .גלאפרעד ןא רעבא ,ןזאלראפ ץאלפ

 .קינלעימכ ןשידײ ןופ ןרופש עלא ןראװעג

 םוצ ךיא באה ,1956 ףום ,לארשי ןײק ןײז הלוע ןײמ ראפ

 ךשמב זא ,טנײמעג באה ךיא.קינלעימכ טכוזאב לאמ ןטצעל

 יװ ץלא זיא רעדײל .טרעדנעעג םאװ ךיז טאה ראי 11 יד

 זיא טאטש ןופ רעטנעצ ןיא קראמ רעד .ןברוח ןכאנ ןעװעג

 דמלמ ןקז ןופ ןוז רעד ,שטיװאראמ לואש
 1957 ראי ןיא תורבקה תיב רעקינלעימכ ןוס תוברוח יד ףױא
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 ךםובאטיוא יד .ןעײלא טימ ןטראג א ןיא ןראװעג טלדנאװראפ

 רעד ךרוד ראנ ׳קראמ ןכרוד רעמ טשינ טײג עיצאקינומאק

 ראי ןיא .קסוב ןײק געװ רעװעשטניפ ןכרסד ׳םאג רעצלעיק

 ׳קםוב ןייק ץלעיק ןופ עיניל־ןאב א ןראװעג טנפעעג זיא 1956

 .קינלעימכ סיוא טדײמ סאװ

 ךאנ ןעמ ןאק הליהק רעטלא רעד ןופ ןרופש עםיװעג

 רעד ךאנ דלאב .ןדליש עטעװעלאמעגרעביא יד ףיוא ןעניפעג

 ןטפעשעג עלא ןענעז ןדײ רעקינלעימכ יד ןופ גנולדיזםיוא

 יד ךרוד ךיוא יװ ןטםירק עקיטרא ךרוד ןראװעג טפאכראפ

 לבײל ןופ דליש יד .רעפרעד עקימורא. יד ןופ םירעיופ

 זיא ןעמאנ רעד .עבלעז יד ןבילבעג זיא ערוזער םקישטליװ

 ןעמ ןעװ .ץעלעװאפ ףיוא ןראװעג טעװעלאמעגרעביא ראנ

 ןופ תױתוא יד ךאנ ןעמ טעז ׳וצ טוג רעבא ךיז טקוק

 ןלאמעגרעביא זיא גרעבנעשאמ לםאי ןופ דליש יד .קישטליװ

 טאה םאװ יוג א ׳יקסװאקרטאיפ ןסיװעג א ןופ ןעמאנ ןפיוא

 ־לדנאה םלא קינלעימכ .ןעלסאי ײב ךאפ םאד טנרעלעג לאמא

 ׳ךעלטעטש ןוא רעפרעד עקימורא יד ןופ רעטנעצ ןוא טאטש

 ןוױטארעפאאק עכעלטע אד ןענעז םע .רעמ טשינ טריטםיסקע

 גנוטײדאב םוש ןײק ןבאה םאװ ׳ךעלבלעװעג ענײלק ראפ א ןוא

 עשידײ עקילאמא ליפ .טאטש רעד ןופ גנולקיװטנא רעד ראפ

 יד ראפ ןעגנוניוװ ףיוא ןראװעג טרעדנעעג ןענעז ןטפעשעג

 ךאנ ןעגנעה ןטפעשעג עכנאמ ףיוא .רעפרעד יד ןופ םיױג

 ןעײרעקעב עכעלטםירק יד .ןעמענ עשידײ טימ ןדליש יד

 רעטײװ ןענעז ׳א״א אקםנישאקאפ יװ ׳גירק רעד ראפ ןופ

 ־קאפונאמ רעכעלטםירק רעקילאמא רעד ׳אקװאקאמ •ןבילבעג

 ןופ לבלעװעג ןײלק א טאה קראמ םענײלק ןופ רחום־רוט

 וװ ןענאמשעל ןופ זיוה ןיא הרוחס־טינש ךעלקיטש עכעלטע

 יד .ןײטשגײװ קאזיא קנעש יד טאהעג סנטצעל טאה סע

 יװ רעטײװ ןענעז ״ינשטעטפא דאלקס״ רעד ןוא קײטפא

 טארטסיגאמ ןטלא ןופ ןינב ןיא .ץאלפ ןבלעז ןפיוא ןזעװעג

 ןיא •אגיק א ךיז טניפעג זיוה סקילטנעמ השמ רעביאנגעק

 .ןוױטארעפאאק ךיז ןעניפעג םאג רעװעשטניפ רעד

 יד ןופ .קינלעימכ ןקיטגײה ןופ דליב סאד זיא םאד טא

 טראד טנײה ןבעל ׳גירק ןראפ ןופ תושפנ טנזיוט 10 רעביא

 רעפרעד יד ןופ לײטגטםרעמ ׳תושפנ 3000 יװ רעקינײװ

 ןבײרטראפ ןכאנ טאטש ןיא ןעגנוניוװ טפאכראפ ןבאה םאװ

 עק׳השמ .ראי טנזיוט ךאנ יװ טקעמעגפא זיא ץלא .ןדײ יד

 .גנוריגער רעד ךרוד טריפעג טרעװ טפעשעג־ןזידז סדלאגגײפ

 עקילאמא יד .ןדנוװשראפ ןענעז קראמ םענײלק ןופ םעקדוב יד

 ־קראמ רעטסוװאב רעד ׳ראפ טשינ רעמ ןיוש ןעמוק ןדיראי

 טאה לאמא ׳ץילימ יד .גאט רעיורג א זיא ׳קיטשרענאד גאט

 םקענארג לרעב ןיא רעטײװ ךיז טניפעג ׳ײצילאפ ןםײהעג םע

 ןזעװעג לאמא זיא םע וװ ךיז טניפעג טארטםיגאמ רעד .זיוה

 רעד .האמוט־לאישטשאק םעד ןבענ לאטיפש עטלא םאד

 םע וװ ׳םאג־יאמ עט־3 םנטצעל ׳םאג־האמוט רעד ןופ ביוהנא

 טשינ טריטמיםקע ׳םנאמראלק יד םענײשט יד טאהעג ןבאה

 ץאלפ ןפיוא ןוא ןראװעג ןעמונעגרעדנאנופ זיא ןיגב רעד .רעמ

 סעקנאלב יד ןופ קאטראט רעד .רעװקס א ןראװעג ןפאשעג זיא

 ןרהא השמ ןופ קאטראט רעד ןוא טרעטשעצ ןצנאג ןיא זיא

 וצ ןרעהעג סנוױואכלאק עלא ךיוא יװ עלאװאכום ןיא ןאמצלאז

 ןקיטנײה ןופ רעטנעצ ןוא קראמ ןקילאמא ןיא .הכולמ רעד

 יד •ײמרא רעטיור רעד ראפ טנעמונאמ א טייטש ןטראג

 רעמ ןעגעז װ״זאא רעדעל ׳ףײז ׳טכיל ןופ ןקירבאפ עשידײ

 םאװ טםאפ יד .זיוהטכעש םאד זיא ןבילבעג .ןענאראפ טשינ

 זיא גרעבנײװ םענאמ ןופ זיוה םעניא ןענופעג ךיז טאה

 ךלמ ןופ חוה ןיא ךיז טניפעג ןוא ןראװעג טנערבראפ

 זיוה ןםיורג םעניא זיא עלוש־םקלאפ עםיורג יד .שטיװענגא

 •םרעטםוש ןופ ׳ןטאטשראװ־רעקרעװטגאה .עקײלאק רעד ײב

 ךיז ןעניפעג סע .רעמ אטשינ ןענעז ׳םעראלאטם ׳םרעדײנש

 .ןוױטארעפאאק עקידכעבענ עכעלטע ׳טגאזעג יװ ׳זיולב

 רעד ןופ .עיצאקינומאק־ןםובאטױא־הכולמ ןײק רעמ אטשינ

 טימ ׳לדנאה ןוא עירטםודניא־ןרעדעפ ׳טכוצ־זדנעג רעקילאמא

 •אטשינ רכז ןײק זיא ׳טמשעג טאה קינלעימכ סאװ

 ־עגעגאב עטנאםערעטניא ןא ןענאמרעד ךיא ליװ ףום םוצ

 רעקינלעימכ םעד טכוזאב ךיא באה ראפפא ןײמ ברע .שינ

 רימ רע טאה םיא טימ קידנסעומש .יקצינכימ טניירפ־ןדײ

 ךיז באה ךיא .דמושמ םעד (םולש) םעלוש ףיוא ןזיװעגנא

 ראי 40 טימ ךיז טאה רעכלעװ דמושמ םעד טימ טסעומשעצ

 ןיוש רע זיא טנײה .ףראד ןיא טניוװעג ןוא טדמשעג קירוצ

 א ןיא קיצראהנפא רימ טאה רע .ראי 70 רעביא טלא

 ןיא טלאװעג ךאנ טלאװ רע זא ׳טגאזעג שידײ רעקינלעימכ

 ןראפ ןוא דײ א קירוצ ןרעװ ׳ןבעל ןײז ןופ ןראי עטצעל יד

 .רעגאב רעקיצגײא ןײז זיא סאד .לארשי־ץרא ןײק



 — םישודק רעקינלעימכ יד ךאנ הרכזא עט־15 יד
 ,םקופ הנח ׳לעגרוג השמ ,טםילדלאג יכדרמ ,ןאמײנ המלש ,רעגרעבנײװ״למרכ ןזח רעד ,ינדאגיװ םהרבא : סקניל יצ סטכער ןופ סױדיזערפ ןיא ןציז

 .שזאלאמס השמ ,אקנעשםױ לאומשי ,ןײשנאז השמ ,םקופ יכדרמ ,יקסװעשטניפ םהרכא ,רעקוצרענאק קודצ ,ןײשנאז יכדרכ ,יקסײגוב םײח

 גיבא־לת ןיא הרכזא עט־15 יד — :רוכזי



 ...םײחה תא ונד װיצ םתװפב

 רורחשה תמחלמב ולפנש קינלימח ינב
 הנידמה ןוחטב רמשמ לעו

 דוקוי

 ,לארשיל הנגהה אבצ ילייח ,ויתונבו וינב תא לארשי םע רוכזי

 •לארשי תמוקת לע המחלמב םשפנ ופרח רשא ,םיצימאהו םינמאנה

 הרובגה תדמחו םימולעה ויז לע לבאיו וערזב ךרבתיו לארשי רוכזי

 •הדבכה הכרעמב ופסנ רשא שפנה תוריסמו ןוצרה תשודקו

 ♦רודו רודל לארשי בלב םימותח ןוחצנהו רורחשה תמחלמ ירובג ױהי
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 הבגנ ררבג - ילאמ ףסױ

 ♦ןילופבש קינלימחב 1910 ינױב 18־ב דלונ ,הרופצו ריאמ ןב

 לעפ ןמז ותואב .תיבה תסנרפ לועב אשג רבכ 16 ןבכ ותױהב

 הלע 1936 יגױב 1־ב /׳ריעצה רמושה״ לש ןקה שארכ םג

 סשמו הדוהי תלחנב הליחת בשי רשא וצוביקל ףרטצהו ץראל

 תומד יבצעממ דזוא ,קהבומ קשמ שיא היה .הבגנל רבע

 לע תוזגפהה ימיב .קריה ןגב הדובעל דוחיב רסמתה .ץוביקה

 .והור תא רבדה אכיד ,ױגיע דגנל הלכו ךלה ןגהשכ ״הבגנ״

 תא אלמל ארקנ םױה אובבו קשמב ןוחטבה יליעפמ דחא היה

 ♦׳דזגפהה תעשב לפנש ,םוקמה דקפמ ,ונבוד קחצי לש ומוקמ

 ןיב ךלהמ היה עונצו טקש .םיגיגמה שארב דימ בציתה ףסױ

 רבודשכ .ױרבח בלב ץמוא ךסונו עיגרמ ,דדועמ ,תודמעה

 ךכל דגגתה ,תוהמאה — תורוחבה ןמ קלח תאצוה לע קשמב

 שי יכ ,רמוא היה .םוקמב םלוכ וראשיי םירוהה םגש עבתו

 ןבו ♦תורקל לולע רשא לכל םתוא ןיכהלו םידליה ןמ דרפהל

 ישנא ונא ירה .םדגנ דומענש ןימאמ ינא״ :באכ אוה םג גהג

 ״תונברקי ברק אלל בוזענ אל הבגנ תא .שדחה רודה ןמ הדלפ

 םימיה םצעב ,אפלא תיב ץוביקב הרבח ,ויתוחאל בתכ ךכ ־—

 תונשקעב עבת ףסױ .קשמה לע ביואה םשש רוצמה לש םישקה

 הנכסה תורמל ,דוקיפ תיפצת םוקמבכ תודמעב שמתשהל

 ׳רתױב השקה שאה תא הגפסש ,הדמעב לפנ ךכו ♦רבדבש

 תחונמל אבוה 26.5.1948 םױב ♦ולש עטקב תודוקפ ןתונ אוהשכ

 .דליו השא חינה .הבגגב תורבקה תיבב םימלוע
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 זעונחו ןמאנה

 םישמשמ הזיחא־תדוקנכ ,תוברקה־ימימ תוגורכז הלעמ יגאשכ...

 ילב םישקהו םינושארה תוברקה־ימי תא ראתל ןיא גבישגאו םירקמ

 השעמבו הבשחמב ןותג ולוכשכ ,ףםױ לש תזכורמה ,תיניצרה ותומד

 ױתרכה .תוגנוגתההו םירוציבה רופישל ,םירבחה דודיעל ,םוקמה ןוגריאל

 ותלוכי תאו ונוגרא רשוכ תא יתרכהו תחא הציחמב ונדבע ,םינש

 אלל ; המכ יפ עבת ומצעמ ירה החאמ המ־רבד עבת םא .ותורסמתהו

 ימקרתנ ,קשמו הרבח ײח ררופתהב ,שאה ןחבמב .רועישו לובג

 לש תשדוחמ הניחב ינפב רמע דחא לכו ,םישגאה ןיב םישדח םיסחי

 םימיה םתואב וניניעב התלע ףסױ לש ותומד .ותדימע־חוכו ותלוכי

 םישקה םיאנתב דוקיפה תא ומצע לע לביק אוהו ,לפג קציא תע ,םירמה

 תונשי תורגסמ .תיזח־ײח ןוגריא לש תרגסמל ונסנכג םרט .רתױב

 םידי־ןױפר לש הנכס הפקשנשכ זא .ומקוה םרט תושדחהו וררופתה

 לע טלתשהו ץרפב דמעש ,שיאה היה אוה ,קציא לש ותומ רחאל ןואכדו

 .הבגג תלצהב בר וקלח ,ונוגריא רשוכו ותוריסמל תודוה .בצמה

 תױטרפ תוחיש ךיתמ ךכ לע יתדמע ,השק ול היה הזש המכ דע

 הב ,הנושארה הפקתהה ברע .הזגפהל הזגפה ןיב םישגפנ וגײהשכ ,ותא

 שי יכ ,ותעד לע תונשקעב דמע ,םידקפמל תוארוה ורסמנשכ ,לפנ

 ןיא יכ ,ול ונחכיה ונלוכ הוקיפו תיפצת־םוקמכ תודמעב שמתשהל

 יתשגרהןא״רנע אל אוה .תונוכמו םיחתות שא תכשומה ,הדמעב ןכתסהל

 .רבדבש הרורבה הנכסה תורמל ךכ גוהנל טילחה אוה יכ ,ותקיתש יפל

 אל הנכסה ,רתױב םיאתמ םוקמ הזש בשחש ןױכמ .ױפא תא םלה הז

 תודוקפ ןתונ אוהשכ הקפמל האיכ ״רדמעב ,לפנ ךכו .ול הבושח התיה

 .רתױב השקה שאה תא גפסש ,ולש עטקב

 .הדשה־תקנולא לע יניצרו טקש בכששכ ונממ יתדרפנ ןיע־תעמדב

 ול רקיה תא ןתנש ,יגיצרהו רוסמה רבחה ינורכזב דימת ראשײ ךכו

 .תדלומה תנגה לע ,ונתיב חנגה לע רתױב

 צ בקעי (״רעסה ףורטב״)

 ףסױ יחא

 יליבשב חא היה קר אל אוה .רתױ והארא אלש הז םע םילשהל השק

 ךיא אוהה ןמזה תא ינא רכוז .ילש ןמאנ ךרד הרומו ךירדמ םג אלא

 ־ימושה״ ןק תמקהל םימזױה ױה לחר ונלש תוחאה םע דחי ףסױש

 םתוא ולבקיש לדתשהו תובהלתהב דכלתה רעונה לכ .ונתריעב ״ריעצה

 וזיאב יתחכש אל דוע .ילש הצובקה שארל היה ףסױ .ןקל

 םאה לע עיפשהל דיינת וסג לחרו ףסױ .ףםױ לע הצובקב ורבד הואג

 ןמאנ םג היה .תושיגפי םיםוניכ ,ץיק תובשומל עוסנל יל השרתש

 תיבה תא ידמ רתױ בזוע אוהש תנגואתמ התיה םאהש תורמל .תיכל

 .אורקל םירפס יל ןתונ היה .ןקל ץוחמ םג ירומ היה ףםױ .ןקל רסמתמו

 קר אלו ״דלודג תופוקתה לכב התיה ״ריעצה־רמושה״ ןקל ותורסמתה

 .רתױב םיריעצ םע םג אלא םירגובה םע ןינעתה

 יתצר דימ .רדחב ױתאצמ אלו התיבה הרשכההמ יתרזח תע יגא רכוז

 ותוא םיבבוס םידלי םירשעכו בשױ ױתיאר ,יתוממותשה בורלו ןקל

 םירשע ליגב אוה ךיא יתנבה אל .םילמ המכ ותא יתפלחה .החמש בורב

 םידליהש יל הגע אוהו ,םידלי הברה ךכ לכ וביבס לובסל לוכי ,שמחו

 ןיב ךוסכס הזיא הרק םא .םירגובהמ תוחפ אל ותוא םיגײגעמ הלאה
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 לע ביבח היה יכ ,םהיגיב םולש ןיכשהש שיאה היה אוה ,ןקב תוצובקה

 .םלוכ

 ונחחוש ןמז הברה האמ ישעמ םדא אוהש םישנא יל ורמא ידכב אל

 ױביקה םײחב תונורתיהו תוגורםחה לע ונרבד .ץובקה תא יבזע יגפל

 ד*עש תױעבה לכ תא יל הליגו המואמ י:ממ ריתסהל אל׳ לדתשה ״םײצ

 יידמל תנבומ התיה הב רחבש ךרדה וליבשב ♦זא תונבומ יל ױה אל

 ינימ לכב הדיבעה ירחא וליפא דורט דימת ױתאצמ ולצא ירוקב תעב

 רנלחתהש החישה העיגה אל םעפ ףא הלוכ קשמהו ןקה לש תױעב

 ־יקיספה קשמה ירבח דימת המג ידיל ונלש םײטרפה םײחה לע הב

 שקבלו קדטצהל ףסױ הסינ דימתו םינוש םינײגעב החישה עצמאב ותיא

 ♦יתחלסו הפי ותוא יתנבה .החילס

 הבר התיה דימת ונלרוגל הגאדה ,ידמל יל תונבומ ױה ױתוחרוא

 פא דימת ןײנעתה רתיה ןיב .הרזעל דומעל ןכומ היה רבד לכב ,ולצא

 .״הנגה״ב ליעפ ינא

 /׳הנגה״ב ליעפ רבח רבכ ינאש ול יתרפסשכ חמשש ךיא ינא רכוז

 אוה — היהי בוט״ .שמתשהל עדױ רבכ ינא ״םילכ״ הזיא םע ינלאשו

 האר אוה ״...וגלש הכרעמב תלעות איבהל לכות התא םג םא — רמא

 רהימ ילצא ןורחאה רצקה ורוקבב החפ ילבו — ותרמוח לכב בצמה תא

 תױרחאהו הגאדהו — יאמב 15־ה ינפל הז היה ירה — ,ץובקל רוזחל דאמ

 ...ױתיאר אל רתױ זאמ הילע תוצבור

 ילמ פח:מ

8,5.1959 

 םינורחאה ױכתכמ ףותמ

 י יריקי םולש״

 תועש 4 הכשמגש השערהה הקספנ ברע תונפל 6 העש ױשכע הז

 הרעבת תוצצפ םכות׳בו ג״ק 10—12 לש תוצצפ בסס וליטה לכהךםו

 לבא ? המ ,ןימאהל השק .לק עצפ עצפנ אל דחא ףאו םירחא םיגוסמו

 המ ׳ןימאהל השק .תודמעבו תולעתב םײחה לכו ונרפחתה .הז הככ

 שיכרה תא סינכהל תורשפא התיה ול .םירקנובהו תולעתה לש םכרע

 םינסחמה ,תפרה .וםרה טעמכ קשמה תא .רחא המ רבד היה תולעתל

 אל ונחור תא לבא .םיחתות תשערהו ריוא־תוצצפמ ופרשגו ודמשוה

 דומעגש ןימאמ ינא .םיקנטו ילגר ליחל חטשה תא םיגיכמ םה .ורבש

 התע־תעל .ךרדה תא ונל קתנל םיצור לכ םדוק םהש הארנכ .םדגג םג

 ןכ םג םישנה תא .יגש םױ לכ םימעפלו הלילב םעפ תורײש תועיגמ

 תונוכמ וחלשיש .ורסמתה אל ,יח ילעבל רקיעב ,שוכרל לבא ואיצוה

 ״םירגפה תא רובקל תפםונ הדובע ונל שי ךכו .ראשנש המ דוע איצוהל

 ונײה קר ול .בוט חורה בצמ תאז לכב ,עגפנ אלש קשמ ילכו תיב ןיא

 וא הדמעב בכשל תצק ישפט .תידגנ הפקתה םיגיכמש םיעדױ

 קיפסמ ןיא התעדועל ״דירי ילכ לכמ םשפג תװאכ וציברי םהשו רקנובב

 המשמו הרטשמה השבכנ אלש הרצה לכ .םיאתמ דױצו םורדב תוחוכ

 חכ םע היה רשםא םיאתמ דױצ קר היה ול .הלועפה לכ תא םיגיכמ

 הצצםה ירחא .ונתאמ קוחר םתוא ףודהל ביואל יסחי ןסואב ןטל

 וחילצה אל םג ןײדע .קשמל ברקת׳הל וםיג אל ןײדע תאזכ השערהו

 .ידסב יד דוע לכואה .ונליבשב בושח ןורתי הזו םײחה תא וגל קיספהל

 דװלעתל םיחרוב העש עבר רובעכו חבטמל םירזוח דימ הצצפה ירחא

 ואבש םישנאה תאש הזב קר אוה לדבהה .שא תיזח ײח םה םײחה

 םײמױ ןושיל קר היה רשפא ול ךא .אל ונתואו םיפילחמ הריזל

 .״בוט לכה רבכ היה

 : בתוכו ךישממ ףסױ תרחמל

 ןמז יל שי דימת אלו הדוקנה תנגהב דיקפת אלממ ןבומכ ינא״

 ,הכירבה ץוציפ ,םילוח םישנא ,תושדח תורצ וזיא םױ לכב .םכל בותכל

 .םהל לכונש ןימאמ ינא .יל זגאדת לא — רבד ןיא לבא .ױכו תופירש

 ןומתנ דגנתת ונתלשממ םא לבא ,שא תקספה תױהל הכירצ םױה

 רשפא ,ונל םיעיצמש הלא םיאנתב .רוצמב ונחגאש תורמל ,הידי תא

 תרמוא תאזכ השילם דגנ תועובש 3 ךשמב ונתדימע .המחלמב ךישמהל

 אובי זאו םלועב םיאלפ דרי הגילהו יברעה חכה לש םכרע .הברה

 עדױש םע רותב קר ,םידוהי תרותב קר אל .ונתבוטל םג ףירח הנפמ

 יתלוכי אל םג ןכל ,רידס ןפואב העיגמ הניא תונותעה .ותכאלמ תא

 ןותעב הלאשהמ יתארק םכלש הגאדה תא ״ררוצ התואב ךל תונעל

 םכל ףיםױ אל הז ,וגאדת לא ונתא רשקה קספיש הרקמב .וגמולשל

 ילב הבגג תא .השידחו השדח הרודהמב הדלפ ישנא ונחנא אלה .יל םגו

 בותכל הז תושעל םילוכי ןכ םתאש המ .בוזענ אל תונברק ילבו ברק

 המ ? המולש המ ״דקבר ךיאו תיבב דוע םוחנ םאה ,םכמולש המ בתכמ

 קשמ רבחו ידוהי םחול יכ םא האמ דדועמ בתכמ .לכה לעו םידליה םולש

 םידליה םע תדבוע הלױ .דודיע תלמל קוקז וניא הדמעו הרכה־לעב

 ןונמאמ בתכמ לבקמ יגא םעפ ידמ .בותכל ןמז הברה הארנכ הל ןיאו

 היאג פג ךא םיעוגעגו הביח אלמ (קיתעמה — םינש 9 ןב וגבמ) רקיה

 קשמהש ךיא תוארל םכל םג בוצעו םכל השק המכ עדױ ינא״ : בתוכו

 םולש .שדחמ םיקנ ונחנא הבגנ קשמה תאו רובגכ םחלת לבא סרהנ

 םירסומ (קיתעמה — םיגש 4 תב הריעצה תבהמ) הל׳האלמ .״רקי אבא

 רבד לכו הילצרהב תעכ פה האמ השקו בוצע םהל םג .םולש תשירד

 לאו םולש ױה ,וג .גישהל השק םגו םינמוזמב םלשלו תונקל ךירצ

 .בוט היהי .וגאדת

 .תוקישג ! בר םולש

 ...הליחתמ ״תרומזתה״

 שןםױ

 הבגנב ורבק לע הבצמה
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 הקיורפ ליש ורכז םע םקופ םירפא

 ׳ןילופ תריב השראוב 29.12.1928־ב דלונ .הינמו ןמלז ןב

 יממעה רפסה תיב תא רמג .ץראל החפשמה התלע 1934־בו

 ״םעה־דחא,, היסנמגב תחא הנש ךישמה ,הוקת־חתפב א״קיפ

 ״ירױפיטנימ״ יעוצקמה רפסה תיבב הקינכט־ױדר דמל ךכ רחאו

 .הוקת־חתפב הדבעמב תישעמ הדובעב םלתשהו ביבא־לתב

 לדתשהו הפועתל ןודעומב רקיב המ ןמזו הפועתב םג ןײנעתה

 ״דבועה־רעונה״ רבח השפאה לככ תובר תועידי תונקל

 הרשכהל אציו ״זרא״ ןיערגל ױרבח םע ףרטצה .״הנגה״הו

 חורה היה .הצובקב םײחה תא ריכהל ידכ םײתנש ךשמל

 .םירבחה תעד חודיבבו תוברת תולועפב ןיערגב היחה

 ףיסוה דימתו ןופיטפ הרובחל ןיקתהל ליבשה ױפכ תנובתב

 ייעוגעג לכ םע .םײלמשחהו םײנכטה שומישה ילכב םינוקית

 םג השפנ ימינ לכ םע ,רושק היה הירוה תיב לא םיזעה

 חלשנו ח״מלפל ותרשכה ירבח םע סיוג ♦תיתצובקה הרובחל

 ,תועידי םומיסכמ תשיכרב םלתשהל לדתשה .כ״מ סרוקל

 הגרדה לועב אשנו רזחשמ ,התיכל תױרחא תשגרה ךותמ

 גידוקפ ױרבח לע תוררתשה לכמ עגמנ ,דיקפתהו

 ,הירבט תוכרעמב הביטחה תוברקב ףתתשה ח״שת ףרוחב

 ץימאכ עדונו תפצו םיתיז ןיע ,קמעה־רמשמו ןנחױ־תמר

 הטילש תיברקה ותתיכ לע טלושו ױלוקישב חוטב ,אילפהל

 ךיעל ותדיחי םע חלשנ הנורחאלו ןדריה קמעל רזחוה .תטלחומ

 הצצפה תעשב .ירוסה ביואה תמדא לע הטישפ םשל בג

 דחפמ .תומה ינפמ דחפמ יניא״ :ױרבחל רמא תירוס תיריוא

 .״יתלפנש העידיה עיגהב יתוחאו אמא ,אבא לע בושחל קר יגא

 אבוה ,23*5.1948 םױב לפנו הזגפהב עגפג ךכ־רחאל םײתעש

 .תפצב תוחונמל

 הלהה השדח חור ,העונתב ונתצובקל ףרטצהשכ הקיורפ תא וגרכה

 םײצולח םילאידיאל ,״דבועה רעונ״ל ברקתה .ותופרטצה םע בשנל

 הרשכהל תאצל הצורש רמאו בציתה וב דמעמ ותוא רוכזא .םתמשגהו

 .םײתנשל ,תיכוניחה הצובקה ךותב ןגראתהש ןיערגה םע — ונתא

 םײחה תרוצ תא בטיה ריכהל קקותשהו יתואיצמו הנכ היה הקיורפ

 אלמל אציש בדאכ ,״קפקופמ״כ זא והונלביק .ונכלה התארקל ״רשדחה

 םײחה תרוצב שממ בהאתה הקיורפ םלוא .םואלל תורש םײתנש קר

 םײחה ןױערלו ןיערגל ותואנקב ,ימצעה ונוחטיבב הלגתה ,תיתצובקה

 ױערגב תוברתה ןרק תמרהב קסע הרשכהל ותאצ ינפל דוע .םײפותישה

 דוחיב ,תוזילעה ױתואצמהו תונושה ױתױנכותב ,וז המישמב חילצהו

 תא תעדל ונרכה .םױה דע ןתוא םירכוזש תוביסמב ,ילקיםומה חטשב

 םיקרפל תיצר םא ,היהו ,םײולגה ױרבד ,חותפה ובל תא ״ררקיה ושפנ

 חיכומ הקיורפ היה ״ררבחה ײחב וא םײטרפה ךײחב תמאה ןמ חורבל

 .תומוערת ילב ױרבד תא לבקל ץלאנ תײהו ןינפ לע ךתוא

 תועוצקמ ינימ לכב רזעו דבע ״הרשכהב ״קקפ״ה תא וב ונאצמ תרנכב

 דבוע היה ךשוחב .םהב חילצהו ,ףנעו ףנע לכל היה שורד ,תודובעו

 ותעיסג ינפל ,ונקשמ תא ללכשלו רפשל ידכ ״רירגנב תופסונ תועש

 .וניעסמ לכב רזעל ונל היה רשא יטרפ ןורא דחא לכל ןיקתה לילגל

 .והובהא קשמה ירבח

 ותוגהנתה תא ינרכוז — .תח ילבל ובל ץמוא תא וגיאר דלוס רפכב

 ,הובג עלסמ הקיורפ לגלגתה ״דגיםנ ידכ ךות ,ונלש ןושארה ברקב

 ,עגפנש םיחוטב ,ױרבח ,םיעלסב םהיתועיגפו םיעלק תוקירש דה ונעיגה

 דיאמ םיענ״ : רמאו ךײח — ״ץיברה ,םמורתה ״רקיורפ״ ױלא וקעצ

 •״ימולשל םידרח םירבחשכ

 ,וי־תוכילה תוטשפב טלבתה המש םג ,ם׳׳־יכמ סרוקל חלשנ דלוס רפכמ

 תױניצרב סהיתה .םיזעונהו םיריהמה ױלוקישבו ױתוטלחה ץמואב

 לע ,יארחאה תױהל ינא ךרטצא רחמ״ :ורמאב סרוקה ידומילל הרומג

 תלעותה אולמ תא קיפהל ילע ןכל ,יתתיכל תױרחאה ץברת יפתכ

 ,תידוקיפה והגרד ללגב ברברתה אל סרוקה רמגב .״םינומיאו םידומילמ

 .ױארױנל רוסמ רבחכ ״דרבחה ןעמל לעפ

 ותתיכ לע טלש ,אלפנ ץימאכ הקיורפ הלגתנ תפצו ןותיז־ןיע תוברקב

 ,ובל תא עצפ םיבוטה ױרבח ינש תומ .תטלחומ הטילש תיברקה

 : הנע ״רגורחאה םכרדב ױרבח תא הױל אל המ םוש לע ױתלאששכ

 ךא ,מלוככ באכה תא באוכ ינאש יל ןימאת ךא ,תױולהל ךלוה ינניא״

 .״ירבח תרובק םוקמ־ל תכלל לוכי יניא

 לש ותליפנ לע תיריוא הפקתה תעשב הקיורפ םע יתחחוש בג־ןיעב

 תױמה לוטקי החישה רחאל םײתעשש ונלליפ אלו ...תװמה לעו יתוק

 .רקיה הקיורפ תא פג

 ״ווכרעמב — בג־ןיע״
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 (הירו׳צ) המלש דלפציו

 דיל (ןרומופ)ןװאנ ריעב 14.12.1930־ב דלונ .רתסאו דוד ןב

 ובשיתה םה .לארשי ץראל ױרוה תולעב היה 13 ןב .גיצנד

 י״ליב יממעה רפסה תיבב וידומיל קוח תא םײס .ביבא־לתב

 תיבב •ביבא־לתב ״הלואג״ רחסמל רפסה תיבב דמל ךכ רחאו

 תודלותב דאמ ןײנעתה .לארשי תרוסמ יכרב לע ךנוח ױרוה

 ל״צא תרתחמב לעפ .ר״תיב תעונת רבח היה .הרישבו לארשי

 היהת אל לארשי־ץראב ןאכ :התיה ותמםיס .״הירו׳צ״ ױניכב

 .הקנילברט

 הלמר ׳ריבכ־ובא ,ופי תכרעמב ףתתשה רורחשה תמחלמב

 הדשמ אצוהש העשבו ולגרב עצפנ הליחת .המלהליו דיל לפנו

 תמ םשו הסדה םילוח תיבל אבוה .ודבכבו ובגב עצפנ ברקה

 תלחנב רבקנו 21.5.1948 — ח״שת רײאב ב״יב ׳םימי 4 רובעכ

 .קחצי

 .ולפנב היה 17 ןב

 ומא ׳קינלימח י״ע ץיבוקטיפב דלונ דלפציו דוד ׳ר ןיבא

 .קינלימחב הדלונ ךורטש תיבל רתםא

 ונלש הירו׳צ
 תמיא לכ רמול המלש גהנ ךכ ,״הקנילברט היהת אל ןאכ״

 ױניש ןיב ןנים םג ךכ .לארשי ץראו םידוהיה תיעב התלעוהש

 ־עבשה ןב המלש הצימ הז טפשמב .םינורחאה וײח יעגרב

 ןאכ .ותומלו ותמחלמל םעטהו וײח ךרד ,ותפקשה תא הרשע

 ,ונדימשהל ודיב הלעי אל ןאכ ,ביואל סמרמל היהנ אל ץראב

 .ונתמדא לע היהנ ןירוח ינב

 ױתוכילהב ץרמ עפושו ױרבח לע ביבח ,ותודלימ יר״תיב

 םרוקל ףרוצ רשאכ ותחמש התיה הבר .המלש היה ױשעמבו

 ר״תיב לע זרכוהשכ ״דמ ןמז רובעכ םלוא ,ר״תיבב םידקפמ

 םה :ורזפתה אל ױרבחו המלש .סרוקה רזופ ,״תילגל יתלב״כ

 םהידי םינמאמ ולחהו ימואלה יאבצה ןוגראה תורושל ורבע

 .ברקל

 ינקחשמ היהו ״ילינ״ תצובקב לגרודכב קחיש ר״תיבב

 .ףינסה לש םיבוטה לסרודכה

 רבע ךכ רחא .ץמואבו תוריםמב המלש םחל ופי לע ברקב

 תעשב .המלהליו לע הכרעמב ףתתשהל ל״צאה לש 11 דודג םע

 םש אל אוה םלוא ,ולגרב עצפנ םוקמה תא שובכל ןױםנה

 דע םחלהל ףיסוהו ול הטשוהש הרזעה תא החד ,ךכל ובל

 .ובגב ינש רודכ עגפש

 רײא ב״י תבש לילב ךא ,תװמה רמ םע קבאנ םידחא םימי

 .ױתוחוכ וםפא ח״שת

 (״תתח״)

 :ותומ רהא ױרוהל ןןיגהש וכתכממ עטק

 ינירומ תרות לע יתכנוחש םכל ועד ♦םירקיה ילש הל׳אבאו הל׳אמא״

 ײה ריחמב רבדה יל הלעי םא וליפא ♦״רהה תא שובכל וא תומל״

 ♦תדלומה ןעמל יתלפנש ורכזת הימת םירקיה

 יכ ושאיתת לאו ובצעתת לא /ילש םירקי םירוה ,ץרחי לרוגה םא

 םױ תא דימת ורכז .מיבהוא ינאו םתא רשא ,תדלומה ןעמל ןפשג ימד

 םעל תורחו דובכ ונתנש םיבכמה תרובג ימי ,הכונחה ימיב יתדלוה

 .תדלומלו

 .״המלש םכנב
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 לזימ ןתיא

 ׳ןתיא ? םײחב דוע ונניא — ׳םײח עפושה ׳אוהש ראותיה

 ןכתיה ׳םײחה זילעו הסיפתה ריהמ ׳העונתה לקו זירזה

 ? םילפונב

 .לפנ הלװע־ינב ינפל ׳ברקה הדשב אל ןכא

 רדאב םילשוריב דלונ ׳לזײמ־םולבנזור הנח לש הנב ׳ןתיא

 .תישילשה הילעה יצולחמ םילעופ תחפשמל א״צרת

 אוהו ״ינומכחת״ הרות רדח יממעה ם״היבל סנכנ שש ןב

 ךשמו הלקנ לע טלק םידומילה תא .ססותו םײח אלמ דלי זא

 ױדומל תא םײםשמ .ותונרעו ותובבוש ׳ותוחקפב ױרבח בל

 הרשכהל רבעו ״ריעצה רמושה״ לש רעונה תרבחל ףרטצה

 ־ױםנב השע םש הלבש םיתנש ךשמב .״םיקמעה רעש״ ץובקב

 ׳הדובעה לועב אשנ ,רגב דליה .ךותיה רוכב ןתינ וליאכו תונ

 תוטבלתההו הםיםתה רבשמ לע רבגתה ׳ותרבחל לגתםה

 רענ לדגו חמצ יממעה ם״היבבש בבושה דליה ןמו ושפנבש

 ױכירדמ־ױכנחמ ןוהמתל ׳םײתרבח־םײנוגרא תונורשכ אלמ

 תװלש תא אצמ ובו רדח וכותלש הקיםומה םלוע .םתחמשלו

 וביבס סניכ ,ילקיםומ גוח ןגריא ןתיא .ולוכ ותוא ףפא ,ושפנ

 לעמ ״תױלקיםומ תועש״ עציבו תילקיסומה הריציה יבבוח

 ־תוביסמבו יחו רע רומוה לעבכ הלגתנ ףא .סיטילקת יבג

 .לכה לע בוט חור בצמ הרשה םירבח

 רורחשה תמחלמשכ םײם ״םיקמעה רעש״ב ותרשכה תא

 תרזעל חלשנ הרשכהל ױרבח םע דחיו הפקותב התיה רבכ

 .ןױלעה לילגבש ירוםה לובגב רשא ״ןשבה תובהל״ ץובקה

 םױ דע והוױל דיה ירירשב יובחה באכהו ודיב עצפנ םש

 .ולםונ

 ןיערג וױהש ׳הרשכהל־ױרבח םע רבע הנשה תיצחמ רובעכ

 רשא ,זי׳ג־תיב שובכה יברעה רפכב לארה־טלשמל ,בשיתמ

 ךא ׳םײאמצע הדובע ײחל רבע הככ .םילשורי רודזורפב

 תורושל ףרטצהל וצ ױלע הליטה הנש י״ח ןב ותױה תדבוע

 .אבצל ץוחמ ראשהל היה לוכי קשמ שיאכש י״פעא ,ל״הצ

 ־ליחב םישנאב ךרוצה לשב ךא ,ריואה־ליחל התיה ותכישמ

 .הז ליחל ףרטצנ םילגר

 ,.כ.מ םרוק רבעש רחאלו ןגראמכו ךירדמכ טלבתה ױנומאב

 בבחתנ ותכרדהב .בגנה תורמשמב םײאבצ םידיקפת אלימ

 ול אצמ םהיניבמו ,השדחה הילעה ישנאמ ױכינח לע דאמ

 ותונמאנו ותוזילעב ,ליגר יתלבה ובל בוטב .םינמאנ םיער

 ױרבח לכמ הבג ,זאמ ןוטקה רענה .תובבל שבכ ודועיל

 .לשוחמו קזח ,אירב היהו ׳הלעמו ומכשמ

 שידקה ,תיבב ױתושפוח תעבו אבצה הנחמב יונפה ונמז תא

 הצרענה הקיסומלו ןושלו הפש לכב םישדח םיריש דומלל

 זכרתהו ,רמזל ןתיא שידקה ונמזמ יראה קלח תא .ךכ לכ ױלע

 .םילילצה םלועל ולוכ רדחו

 ורורחש תעל ,למעה יעבש ױרוהל רזעו דעםל תויהל דתעתה

 תױרזכאב וב עגפו תומה רמ ױלע םק עתפלו .אבצה ןמ בורקה

 תיב רוזאב רױם תעב ׳י״שת לולאב ד״י םױב .הלודג הכ

 ־כנתמ ידיב ןמטנש שקומ לע םידקפמ תינוכמ התלע ׳ןירבוג

 ױרבחמ השלשו ןתיא .הריעצה ונתנידמ יביואו ונלעפמל םיל

 ושפנו ןתיאהו אירבה ופוג ול ודמע אל .םהײח תא ודפק

 .הביבחהו הרוהטה

 םירוהטהו םיכזה םײחה רורצב הרורצ ׳ןתיא ׳ךתמשנ יהת

 .תדלומה ןעמל םשפג ורסמש ׳לארשי ירובג לש

 נרובניד םהרבא

 א״ישת ןסינ ׳״ינומכחת״ רפסה תיב ״םירוהל״ ףםומ
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 רשאיקצחוס
 קינלימחב 1915 ראורבפ שדוחב 8 םױב דלונ ,לקירו יבצ ןב

 זויב תא םײם .ץראל וירוה םע הלע 1925 תנשב .ןילופב רשא

 הב קםע רשא תורגנה תכאלמ תא דומלל ליחתהו יממעה רפסה

 היהו ״הנגהה תורושל ףרטצה 1932 תנשב .תועיבקב ךכ־רחא

 .,ב הילע ןעמל תולועפב ףתתשהל הברה .היתולועפ לכב ליעפ

 למע־לת תביבםב םיבושח םידיקפת אלימ 1936 תנשב

 הימיב ותױהב •דצ לכמ םיביוא תפקומ התיהש (הסילח)

 זכרמ תוחילשב חלשנ םינש 4 ךשמב ״לעופה״ רבחו תירבעה

 .היגלבב 1932 תנשב המײקתהש הדאיפמילואל ״לעופה״

 .םימ רודכו היחש תױורחתהב ףתתשה

 הנגהה אבצ תורושל ףרטצה רורחשה תמחלמ ץורפ םע

 הנומאב אלימ ױדיקפת לכ תא .תודמעב הרימשל אציו לארשיל

 די לע רשא הדמעב ,15.2.1948 םױב למע־לתב לפנ .תוריסמבו

 ױרחא חינה .הפיחב רבקנ .םיחצרמה ירודכמ עגפנשכ ,ותיב

 -דדליו השא

 רגניטכמ לארשי

 ףסױ לש ותוחא התיה ומא .1918 תנשב קינלימחב דלונ

 םאה תומ ירחא .יצאנה שוביכה ינפל היריעה רבח ,םולבנזור

 ןוכיתו יממע ם״יב רמג לארשי .ץליקב רוגל החפשמה הרבע

 הצרא לארשי הלע 1936 תנשב ץראב תוערואמה ץורפב .ץליקב

 ״ריפאג״ל היהו ,הנגהלו הרימשל םיבושיה תרטשמל בדנתהו

 .םײארחא םידיקפת אלימש

 םיסײגתמה ינושאר ןיב היה הינשה םלועה תמחלמ ץורפב

 ליעפ אבצהמ ורורהש םע .יטירבה אבצב תױרבעה תודיחיל

 .ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ קבאמב תרתחמה תורושב היה

 םידיקפת אלימו ל״הצב תרש 1947־8 רורחשה תמחלמב

 .םינוש

 ־והש תינוכמב גהנש תעב יניס תמחלמב 1956 תנשב לפנ

 .תיזחל םײלארשי םילײח הליב

 .םידלי ינש םע השא ריאשהו ותחפשמ םע הלמרב ררוגתה

 .ורכזל דובכ
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 רלימ םײח

 החמשו דבכױ ױרוידל 11.12.1938 םױב דלונ ל״ז רלימ םײח

 .ביבא־לתב רלימ

 .תוקוחר םיתעל האר ױרוה תא .השק התיה םײח לש ותודלי

 תומדקומה רקובה תועשמ לחה ,םבורו םשאר ױה םיעוקש

 .םיה־תפש לע רשא קםױקב ,תורחואמה הלילה תועשב הלכו

 .ומיתםנ ״הלואג״ ידוםיה רפםה תיבב ױדומל תונש הנומש

 ךפה אוה ,םײח לש ותומד בצעתהל הלחה הלא םינש ךשמב

 םעפל לחה וכותבו בחרו הבג ,ופוגב חתפתה אוה .רענל דלימ

 ךױחשכ רזע דימת .ױרבח לכ לע דליה היה ביבח .םח בל

 הנוכת — הלועמ יאטרופס היה אוה .ױשעמ לכ תא הולמ

 תרזעל ץלהנ היה יאנפה תועשב .םלוכ לע ותוא הבבחש

 אשונו םיה תפש דילש קםױקב בשױ היה תובר תועש .ױרוה

 ושקבו קסױקל םיכר םידלי ואב וב הרקמ רוכז .הדובעה לועב

 תסנרפתמ ותחפשמש עדי םײח .םהל ןיא ףםכו הקיתמ ירבד

 תתל ובל בוטו ותונידעמ הענמ אל וז הדבוע ךא ,ישוקב

 רענהו .רתוי רחואמ ומלשיש הנעט ךות םשקובמ תא םידליל

 .םינש רשע ןב קר

 לועל ושאר סינכה ,ױדומיל תונש הנומש תא םײס ךא

 אל םיברעה תא .תיבה תםנרפב ױרוהל רוזעל ידכ הדובעה

 ביחרהל הצר אוה .הנובשלו התיכל ױרבח רתיכ ,םײח הליב

 תא סנרפל ול לקײ ותלכשה בחרתש לככ ,עדי אוה •ותלכשה

 תישימחה הקלחמב דמלו םשרנ וז הטלחה תובקעב .ױרוה

 חונמ אצמ אל רגבתמה םײח ךא .ןוכית ברע רפסה תיב לש

 .תישעמ הניחבמ ול ליעוה אלש רפס־תיב ילספם לע הבישיב

 הדובעל לבקתנו ,ריאמ ,ונממ רגובה ױחא ךרדב ךלה םײח

 רפםה־תיב ירעש לא ואיבה הז ותדובע םוקמ .״ןד״ ךםומב

 ש״ע דבועה רעונה תורדתםה לש תיעוצקמ תומלתשהל ברע

 .תואנוכמה תתיכב דמל םש ,ךײפ םכמ״

 ױתונש יתש תא םײח הליב ױדומילבו ותדובעב עוקש

 לע קרוה אלש ,ברה וצרמ תא .תורחבה תונש ,רתױב תופיה

 ״ןד״ב ותדובע תונש יתש ךשמב .ותדובעל םײח ןװכ ׳םײוליב

 יאמצע ןנובמל דמלתמ־ךינחמ תױהל ךפהו םײח ןײטצה

 .וב םעפל הכישמה הבוטה ושפנ םג .רזוע דמעוה ותושרלש

 תושתכתהב ער לכ היה אל .הדובעל ורבח םע דדוגתה דחא םױ

 דחא הב הזח אלוליאו ״דדובעה תועשב הכרענ אלוליא וז

 תא םײח לטנ ינשה רענה לש ותמשא תורמל .הדובעה־ילהנממ

 .ורבח לע המשאה לטות םא ׳םײח עדי עודי .ומצע לע המשאה

 .הדובעה םוקממ שורגל יופצ וער היהי

 הצעננש המישרב םג היוטב האצמ תלוזל רוזעל ותונוכנ

 .רפסה־יבושיל תובדנתהל הארקו ׳ךסומבש תועדומה חול לע

 וליג תורמל ״דמישרה תא חתפו הנענש ןושארה היה םײח

 וז ותוכז לע םחלנ םײח ךא ׳ולבקל וברם ןסומב .ריעצה

 לש םתמכםה — ינש לושכמ רובעל ױלע היה התע .חצינו

 .ױרוה

 .רפםל האיציה תא ריעצה הנבל תושרהל ףקותב הברס ומא

 תאצל ומצעל הבוח האר ,ותיב תא בזע אל ױמימש ,ןבה

 .וז הבושח המישמל

 הכו םיטעמ הכ םה .רשפא־יא״ — רמא אוה — ״אמא״

 ילע הרבע יתודלי לכ .םהל רוזעל םיחרכומ .םש םידדוב

 .רפכה ישנא לש םהײח חרוא תא ריכהל ינא הצור .הדובעב

 ,םנמא .לכוא רשא לככ הרזע םהל טישוא ,אבצל יתאצ ינפל

 ...ץראה תא ריכמ יניא .שדח הלועל המוד לבא ינא ץראה דילי

 ,אמא .התיבה רוזחא ישש םױב •ץוביקב ראשהל הצרא ילואו

 .הילעמ דרפנ הלא םילמב ״...רדםב היהי לכה ,יגאדת לא

 .רזח אלו דרפנ

 :ןיבה אוה .םורדבש הימרכ קשמב הרימשל בדנתה םײח

 םתיב תא םירמושו ,םױב םתמדא תא םידבוע רפבה ישנא

 םהילעמ ריסי םא רתױ הבושח ותרזע ־טילחה אוה .הלילב

 .הרימשה לטג תא

 .הרימשל ורבח תא ףילחהל םײח אצי 7.2.1956 ׳ב םױ לילב

 ...רוצעל ארקנ ןנתםמכ בשחנש םײחו ״דפוס ליל היה הלילה

 .ובל חלפ רודכו

 .ךורב ורכז יהי

 הדירפ

 א־ה .היה םײח םג .םלוכ הב ױהו השגפנ הירבחה .תבש םױ הז היה

 אוה .ױניעב החמשהו ליגה םע .ױתפש לע ליגרה ךױחה םע ,וכרדכ אב

 רםםל םיאצױ ינאו השמ רחמ .חמש תושעל ךירצ םױה ״דרבח״ :ארק

 ״...ישש םױב קר הארתנו

 היה םײחו ודקרו ורש ,וחמש אירבחה •םמורמ חור־בצמ היה ,־ןכאו

 םמורל עדי אוה .ןעמשל וקחצ םלוכש תוצלה רפים דימת ומכ .םבוהב

 .ברעה תא הפי וניליב .רחא דחא ףא תאז השע אלש יפכ חורה־בצמ תא

 הלעה אל ונתאמ שיא .אל ? תורקל לולע רשא תא ונתאמ ימ עדיה

 עדיה .חצנלו ...פײח תא האור אוהש הנורחאה םעםה ול וזש ותעד לע

 ? דעל ונממ דרםנ איה םײח םעמ הדירסל דיה תציחלבש ונתאמ ימ

 ,ינלש םײחל לרוגה ןםוצ המ עדי אל שיא .תאז עדי אל ונתאמ שיא

 ...אושל .ישש םױב םײתל וניםיצ אושל .רפס בושי ותואב

 חיזזרם



 גירק־םגנואײרפאב ויא ענעלאפעג רעקינלעימכ
 טײקרעכיז םלארשי װפ ראװ רעד ףיוא װא

 ןענעז רןןטיצ ןקילײה ןוא גנורעראפ ,ץלאטש טימ
 ןענעז םאװ ,לארשי ןיא רעקינלעימכ יד ריכזמ אד רימ
 םלא ײס - טײקידנעטשכלעז רעשידײ ראפ ןלאפעג

 -1948 ןראי יד ןיא גירק־םגנואײרפאכ ןיא רעפמעק

 ףאװ רעד ריוא ,ןראי עקידרעטעפש יד ןיא ײפ 1949
 פיבושי יד קידנקידײטראפ ,טײקרעכיז סלארשי ,,ופ

 .המחלמיינים רעד תעב ,וא ןצענערג יד זיוא

 ילאמ ףםװ
 ־ײרפאב ןופ ןעלטיפאק־הרובג עטסראברעדנוװ יד ןופ ענײא

 ןיפ גנוקידײטראפ עשיאארעה יד ןעװעג ױא גירק־סגנ־א

 ןיאה םאװ ,בגנ ןיא םיבושי עקיגײװ יד ןופ — ״דבגנ ץוביק

 ףיוא תולײח עשיטפיגע יד ןופ שראמ םעד ןטלאהעגפיוא

 םעד ןיא טנכײצעגסיוא ךיז ןבאה סאװ יד ןשיװצ .ביבא־לת

 ןעװעג ךיוא זיא ןטםאפ רעײז ףיוא ןלאפעג ןוא ףמאק ןשידלעה

 .ילאמ לגײפ ןוא ריאמ ןופ ןוז א ,ףםױ ,ריע־ןב רעזנוא

 ןיוש רע זיא ראי 16 וצ .1910 ראי ןיא רע זיא ןריובעג

 ןופ שאר סלא גנוגעװאב רעשיצולח רעד ןיא װייטקא ןעװעג

 ןעװעג הלוע רע זיא 1936 ינױ ןט־1 םעד .ריעצה רמושה ןק

 ךאגרעד ןוא הדוהי תלחנ ץוביק ןיא טבעלעג .לארשי־ץרא ןײק

 עטסוױטקא יד וצ טנכעראפ ךיז טאה רע וװ ״דבגנ ןײק רעבירא

 עשימרוטש יד תעב .טײקרעכיז ןופ טיבעג ןפיוא םירב־ז

 יװ םעדכאנ ׳עירעליטרא רעשיטפיגע רעד דצמ ןעגנוסישאב

 טמענ ,אנבוד קחצי רידנאמאק רעשידלעה רעד ןלאפעג זיא׳ס

 ןבארג־ץוש וצ ןבארג־ץוש ןופ טײג ,אדנאמאק יד רעביא ףסױ

 רימ זא ביולג ךיא״ ־ םירבח יד רעהפיוא ןא טקיטומרעד ןוא

 ןענעז ןזײא ןוא לאטש ןופ ןשטנעמ םעראװ ,ןטלאהסיוא ןלעװ

 ״תונברק ןוא ףמאק ןא ןזאלראפ טשינ רימ ןלעװ הבגנ״ .״רימ

 זיא הבגנ .אפלא־תיב ןיא רעטםעװש ןײז וצ רע טבײרש —

 ןוא ,תונברק לאצ רעסיורג רעד קנאדא ןלאפעג טשיג עקאט

 ענייא ףיוא ןלאפעג זיא סאװ ,ףסוי רעשידלעה רעד ײז ןשיווצ

 .גנוקידײטראפ רעד ןופ ןטימ עמאם ןיא סעיציזאפ יד ןופ

 ךיז טניפעג הבגנ ןיא םירובג יד ןופ תורבקה תיב ןפיוא

 טדאד ןעמיקעג זיא סאוו ,ריע־ןב רעזדנוא ןופ רבק רעד ךיוא

 .1948 יאמ ןט־25 םעד ור רעקיבייא וצ

 הניק ןוא ױרפ א טזאלעגרעביא טאה רע

 םקופ םירפא

 ־הלוע ןוא 1928 ראי ןיא ןריובעג .עיגאמ ןוא ןמלז ןופ ןוז

 יד טקידנעעג .1934 ןיא ןרעטלע ענײז טימ ןעמאזוצ ןעװעג

 דחא״ רעד ןיא טנרעלעג ראי א ״דװקת־חתפ ןיא עלוש־א״קיפ

 ןיא קינכעט־אידאר טרידוטש ךאנרעד ןוא עיזאנמיג־״םעה

 ןיא וױטקא ןעװעג .ביבא־לת ןיא ״ירױפיטנומ״ עלושכאפ רעד

 .״הנגה״ ןופ ןוא ״דבועה רעונה״ ןופ רבח א ,בולק־עיצאיװא

 .ץוביק א ןיא םירבח עפורג א טימ הרשכה ףיוא ןעװעג

 ־נאמאק א טכאמעגכרוד ,ח״מלפ ןיא ךיז טריזיליבאמ ואנרעד

 .סרוק־ריד

 ־ײטאב ךיז רע טאה ח״שת דאי ןופ רעטניװ ןשימרוטש ןיא

 ןיא ״דירבט ןופ גנו״ײרפאב רעד ראפ ןפמאק יד ןיא טקיל

 תפצ ןיא ןוא םיתיז ןיע ןיא ,קמעה רמשמ ןיא ,ןנחױ תמר

 ךיז טאה םאװ ,עפורג־םפמאק א ןופ ץיפש ןיא קידגעײטש

 רעטצעל רעד .טײקשידלעה ריא טימ טנכײצעגסיוא םרעדנוזאב

 עפורג ןײז ןופ ץיפש ןיא .בג־ןיע ןיא ןעװעג זיא רענײז ףמאק

 עיראטירעט רעשירים רעד ףיוא ןעגנירדעגנײרא רע טאה

 עכעלטע ךיז קידנעניפעג .עבאגפיוא עקיטכיװ א ןריפוצכרוד

 ךיז רע טאה ,ןטאמראה סאנוש ןופ רעײפ ןרעטנוא העש

 טיוט ןראפ״ :םירבח־ספמאק ענײז ןופ םענײא וצ ןפורעגנא

 ןטכארט וצ רעבא ךיז קערש׳כ .ארומ ןײק טשינ ךיא באה

 יד ןעמוקנא טעװ׳ס ןעװ רעטסעװש ןוא עמאמ־עטאט ןגעװ

 םיא טאה םורא העש ײװצ ןיא .״ןלאפ ןײמ ןגעװ העידי

 רעד ךאנ געט עכעלטע ןעװעג זיא םאד •לענפארש א ןפארטעג

 .1948 יאמ ןט־23 םעד — הנידמ רעד ןופ גנודנירג

 ןיא ןימלע־תיב ןשירעטילימ ןפיוא ךיז טניפעג רבק ןײז

 .תפצ

 דלעפצײװ המלש

 רעד ןגאז טגעלפ — ״• עקנילבערט ןײק ןײז טשינ טעװ אד״

 רעטרעװ עקיזאד יד ןוא טײהנגעלעג רעדעי ײב המלש רעגנײ

 ןײז ןופ ןטונימ עטצעל יד ןיא טרעטםילפעג ךיוא רע טאה

 •זבעל

 ־הלוע ראי 13 וצ ,1930 ןיא ןריובעג .רתםא ןוא דוד ןופ ןוז

 •ביבא־לת ןיא טצעזאב ךיז ןבאה םאװ ,ןרעטלע יד טימ ןעװעג

 עלוש־סלדנאה יד ךאנרעד ןוא עלוש־ו״ליב יד טקידגעעג

 ךיז .ל״צא ןיא ךאנרעד ןוא ר״תיב ןיא רבח א ןעװעג .״הלואג״

 ןוא הלמר ,ריבכ־ובא ,ופי ןיא ןפמאק יד ןיא טקילײטאב

 א ןיא רעירפ — אמלעהליװ ײב ןראװעג טעדנוװראפ רעװש

 ןיא .ןקור ןיא ,דלעפטכאלש ןופ עיצאוקאװע רעד ײב ןוא םופ

 ־״הסדה״ ןיא ןבראטשעג ןדנוװ יד ןופ רע זיא רעטעפש געט •1

 .1948 יאמ ןט־21 םעד ,ביבא־לת ןיא לאטיפש

 ןיעטלע ענײז וצ ןעמוקעגנא זיא םאװ װירב א םנײז ןיא

 ןיב ךיא זא ןםיװ טייז״ :המלש טביירש טיוט ןײז ךאנ ןיוש



 964 קינלעימכ סקנפ 963

 רערעל רעזדנוא ןופ הרות רעד ףױא חאװעג ןגיונזרעד

 טעװ לרוג רעד ביוא ...״גראב םעד ןרעבארעד רעדא ןבראטש״

 ןײמ ליױו ,ןרעיורט טשינ ,ןרעטלע עביל ,ריא טלאז ןלעװ יוזא

 ץא ריא םאװ ,דנאלרעטאפ ןראפ ןראװעג ןםאגראם זיא טולב

 ...״ביל יוזא ןבאה ךיא

 לזײמ ןתיא

 .םילשורי ןיא 1931 ןיא ןריובעג .לזײמ־םולבנזאר הנח ןופ ןוז

 ״ריעצה רמושה״ ןיא קיטעט ןעװעג עלוש יד ןקידנע ןכאנ

 ןזיװעגםיורא .םיקמעה רעש ץוביק ןיא הרשכה ףױא קעװא ןוא

 ענײז ײב ןעװעג טבילאב ןוא קיזומ וצ ןטײקיאעפ ערעדנוזאב

 ךורבסױא־המחלמ ןתעב .ראמוה ןקיצראה ןײז טימ םירבח

 תובהל ץוביק םעד ףליהוצ עפורג ץיז טימ ןראװעג טקישעג

 טראד .ןױלעה לילג ןיא ץענערג רעשיריס רעד ףיוא ,ןשבה

 טאה םעד ןופ .טנאה א ןיא ןראװעג טעדנוװראפ רעװש רע זיא

 •ןלאפ ןײז זיב ןטילעג רע

 ענײז טימ טצעזאב ךיז רע טאה רעטעפש ראי בלאה א

 טשינ .םילשורי ןײק געװ ןפיוא לארה ץוביק םעײנ ןיא םירבח

 רע זיא ץוביק־ץענערג א ןיא רבח סלא םאװ ,ףיורעד טקוקעג

 ךיז רע טאה ,טסניד־רעטילימ ןרעלוגער ןופ ןעװעג ײרפ

 ןכאמכרוד ןכאנ ןוא ײמרא רעד ןיא טריזיליבאמ ןגעװטסעדגופ

 עשירעטילימ ענעדישראפ טריפעגסױא ,סרוק־ןריציפא ןא

 .בגנ ןיא ןבאגפיוא

 תיב ןופ ןאיאר ןיא עיצקעפםניא ןא תעב ,י״שת לולא ד״י

 ,ענימ א ףיוא ףיורא ןריציפא טימ אטיוא ןא זיא ,ןירבוג

 דענעי ןופ רעלגנירדנײרא עשיבארא ךרוד טגײלעגרעטנוא

 ־עגמוא ןענעז םירבח ענײז ןום ײרד טימ ןתיא .ץענערג טײז

 .ןעמוק

 יקצעכום רשא

 ןעװעג־הלוע .1915 ראי ןיא ןריובעג .לקיר ןוא יבצ ןופ ןוז

 עלושסקלאפ יד ןקידנע ןכאנ .1925 ראי ןיא ןרעטלע יד טימ

 ןיא ןםאלשעגנא ךיז 1932 ןיא .רעלאטם םלא טעבראעג

 ־אגעלמוא״ רעד ןופ סעיצקא יד ןיא ןעמונעגלײטנא ,״הנגה״

 רעד ןיא םעיצקנופ עקיטכיװ טליפרעד 1936 ןיא .הילע ״רעל

 רעטנכײצעגסױא םלא טנאקאב ךיוא ןעװעג .למע־לת ץם טנגעג

 ־פמילא רעד ןיא טקילײטאב ךיז ןוא ״לעופה״ ןופ רעלטראפם

 ןופ ןעגנוטסעמראפ יד ןיא ,עיגלעב ןיא 1932 ראי ןופ עדאי

 .לאב־רעסאװ ןוא ןעמיװש

 ןיא טריזיליבאמ ךיז גירק־םגנואײרפאב ןופ ךורבסיוא םײב

 עכעלטנײפ ןופ ןלאפעג .״הנגה״ ןופ ןעגנולײטפא־הרימש יד

 טכארבעג .למע־לת ןיא זיוה ןײז ןבעג עיציזאפ א ןיא ןלױק

 •הפיח ןיא ור רעקיבײא וצ ןראװעג

 .עלעדײמ ןוא יורם א טזאלעגרעביא

 יעגניטכאמ לארשי

 רעטםעװש א ןעװעג זיא רעטומ ןײז .1918 ראי ןיא ןריובעג

 יד זיא טיוט סרעטומ רעד ךאנ .םולבנזאר ףםױ קינװאל ןופ

 עקיטולב יד תעב ןעװעג־הלוע ,ץלעיק ןײק רעבירא החפשמ

 ,הנגה רעד ןיא טריזיליבאמ ךײלג ךיז ,1936 ןיא ןשינעעשעג

 .ןבאגפיוא עקיטכיװ קידנליפרעד ״ריפאג״ א ןעװעג ןוא

 םאױ. ,עקיליװײרפ עטשרע יד ןופ ןעװעג גירקטלעװ ןתעב

 ןטײהנײא עקידלארשי־ץרא יד ןיא טריזיליבאמ ךיז ןבאה

 ךיז ןריזיליבאמעד ןכאנ .ײמרא רעשיטירב רעד בלאהרעניא

 רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט ןעװעג ײמרא רעד ןופ

 1948 ןוא 1947 ןיא .טכאמ רעשיטירב רעד ןגעק גנוגעװאב

 .ל״הצ ןיא ןוא ״הנגה״ ןיא סעיצקנופ ענעדישראפ טליפרעד

 קידנריפ ,1956 ןיא המחלמ־ינים רעד תעב ןלאפעג זיא רע

 .טנארפ םוצ רענלעז טימ ליבאמאטיוא ןא

 .רעדניק 2 טימ יורפ א טמותיראפ ״דלמר ןיא טניוװעג

 רעלימ םײח

 .רעלימ החמש ןוא דבכױ ןופ ןוז ,11.12.1938 םעד ןריובעג

 ־נגײא יד ,ןרעטלע ענײז ןופ הםנרפ רעד ןיא דימת ןפלאהעג

 .ביבא־לת ןיא גערב־םי םײב קסאיק א ןופ רעמיט

 רע טאה ״הלואג״ עלושסקלאפ יד ןקידנע ןכאנ דלאב

 /׳ץז״ ןופ ןשזאראג־ןסובאטיוא יד ןיא ןטעברא וצ ןביוהעגנא

 ־וטש ןקידרעטײװ ןופ טרינגיזער טשינ רע טאה קיטײצנײא

 עיזאנמיג־טגװא ןא ןופ ןסאלק ףניפ טקידנעעג טאה רע •ןריד

 ןסרוק־טגװא יד ןיא קינאכעמ־ןישאמ טנרעלעג ךאנרעד ןוא

 עלוש־רעקרעװטגאה רעד ןופ גנודליבםיוא רעכעלכאפ ראפ

 רע זיא טעברא רעד ײב לגנײ־ןרעל א ןופ .ןײפ סקאמ ןופ .נ.א

 .רעקינאכעמ־ןישאמ רעקידנעטשבלעז א ןראוועג דײ״יג

 ךיוא זיא סאד .ןפלעה וצ םענעי ןעװעג טײרג דימת

 טאה ץאלפ־םטעברא ןפיוא יװ םעדכאנ קורדסיוא םוצ ןעמוקעג

 וצ ךיז קיליװײרפ ןפורעג טאה סאװ ,ףורפיוא ןא ןזיװאב ךיז

 דעד ןעװעג זיא םײח .רעפרעד־ץענערג יד ןפלעה ןדלעמ

 רעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא ,ןדלאמעג ךיז טאה סאװ רעטשרע

 הימרכ ץוביק ןיא קעװא רע זיא ,ןרעטלע יד ןופ טפאשרעננעק

 קינײװ יוזא ךאד ןענעז ײז״ .סאפ־הזע ןופ ץענערג רעד ףיוא

 יד טימ טהגעטעגנײא רע טאה — ״!ןפלעה ײז זומ׳מ .טראד

 .טגגעזעג ךיז ןוא ןרעטלע

 ןטלאה ןתעב ןלאפעג .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןוא טנגעזעג

 .ףראד־ץענערג םעד ןיא הרימש עקיטכאנײב

 .1956 ראורבעפ ןט־ד םעד ןעװעג זיא סאד



 קינדימח תוצופנ

 .(דנאלשטײד) גרעבםדנאל ןיא םישודק רעקדלעימכ יד ךאנ הרכזא רעטשרע רעד ףיוא — 1946

 מדעוו רדד זיא רעקינדעיופב
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 (הװקת־חתפ)

 םילקועמה היתובוחרב יתכלהתה ץרמ עפושו םימיל ריעצ

 הכזא וב רשואמה םױל יתיפצ םיניע ןױלכב .קינלימח לש

 םמוקל הצרא ולעי רשא םינושארה םיצולחה תרוש לא חפסהל

 יהלשב .עיגה רשואמה םױהו .םמדבו םתעיזב היתוסירה תא

 םעפנו שגרנ .ופי ףוח לע הנושארל ילגר וכרד 1924 ראוני

 יתקשנ םינומדקה דחאכו ׳יצפח זוחמל יתעגה םנמא יפ ,יתײה

 .ףיצרה ינבא תא תושגרתהב

 ױתאצמ םנמאו ,רדח תריכשל יתינפ יצפח רורצב קיזחמ

 תעלו םילדה יצפח תא יתחנה .ופי םע לבגש ,שולש בוחרב

 התיהש ,תירבעה ריעה לש םירצה היתובוחרל יתאצי ברע

 היה ריעה לש יזכרמהו ישארה הבוחר .הילותיחב ןײדע זא

 יזכרמ בוחר תװהלמ קוחר ץידע היה אוה םג ךא ,לצרה בוחר

 ;ױדדצ ינשמ ובצינ םיכומג ןבא יתב לש הכורא הרוש .ריעב

 הפ .וב תוטטושמ ױה םײדוהי םילעופ לש תודדוב תוצובק

 קוחר אל .וב וררש הװלשו טקש .תדדוב תינוכמ התארג םשו

 יתב רפסמ ובצינ וב םג .ןימיגב־תלחנ בוחר ערתשה ונממ

 םשמו .תומוק יתש ןב היה םהיניב הובגהש ,םידדוב ןבא

 תםפ לכ אלל ,תוממושו תופושח לוח תועבג קר וארנ האלהו

 הלחה ןמז קרפ ותואב .םדא בושיל אוהש ןמים לכ אללו אשד

 העפות .ריהמ בצקב התױסולכוא לודיגו ריעה לש התובחרתה

 דחױמ סוטטם ביבא־לתל קינעהל טדנמה תלשממ תא העינה וז

 .ריע לש

 םוטטםה ק-עוה רשאכ ,םילודג םימי םתוא םילוע ינורכזב

 תונוכשה לש ןתופרטצה ןװכב העיפשה וז העפות .ריעל יקוחה

 ,״קדצ הונ״ תמגודכ ולא תונוכשמ תודחא .״זכרמ״ל תודדובה

 וױהו ביבא־לת לש הדוםי יפלמ דוע ױה תומײק ״םולש הונ״ו

 זכרמ״ ,״בונל׳צ״ תמגודכ ,תורחא וליאו .ופי ריעהמ קלח

 תרותב ונבנ ״ואדרונ לת״ ,״הכאלמ ילעב זכרמ״ ,״ירחםמ

 ימשרה דוחיאה םײתםה 1924 ץײקב .ביבא־לת לש תונב־תונוכש

 יתילע הב הנש התואבו ,ביבא־לת מרמ םע ולאה תונוכשה לש

 ריעה תצעומל תונושארה תוריחבב ףתתשהל יתיכז ,הצרא

 םיבר םיאקינלימח •תדחואמה ביבא־לת ריעה לש הנושארה

 ,םירוחב ןײ.מכ התנמש תדדוב הצובק אלא ,ץראב ונײה אל

 ־דלוג לטומ ,רקוצרנק קודצ ,יקסבו׳צניפ יכדרמ ױה םהיניב

 .ןטרגנםינ עשוהי ,גרברבליז ףסױ ׳יקצירז רעחיל ,טםיל

 ־פמטו תטהול חור ילעב ױה ,דחאכ םלוכ ,םיאקינלימחה

 ןקורתנ אל ץידע ״תונױצ״ גשומהש םימי ויה הלא .רעום טנמר

 התשענש הריצי תדובע לכל םכש וטה םיאקינלימחהו ונכתמ

 ,המםיםה התיה וז — שובלל דגבו לוכאל םחל .ביבא־לתב זא

 םינש אל ףאו דחא אל .וקלחב רשואמ היה התוא גישהש ימ לכו

 וגפס רשא תירבעה ריעה לש םינושארה םינײנבה רפםמ אוה

 תורושה בתוכ .ץראב םינושארה םיאקיגלימחה לש םתעיזמ

 ותציחמב דבעו ביבא־לת לש םינושארה הירגנ ןיב היה וללה

 לש הירגנב ,םױהד ןג־תמר תיריע שאר ,יצינירק םהרבא לש

 עיבצמה דחא טרפ קר והז ךא .א״ת—ופי ךרדב ,יקסלרוג רמ

 םיאקינלימחה .ץראב םיאקינלימח לש הנושארה םתורעתה לע

 םלואל דוםיה תא החינהש הנושארה םירוחבה תצובק ןיב ונמנ

 רתויב ראופמה םלואה זא היהש ,הדוהי־ןב בוחרב ״םעה־תיב״

 יאצױמ םירוחב לש ןטק ץמוק ביבא־לתב זא ונײה .ץראב

 רשא הלאמ ביבא־לתב ירובצ לעפמ טעמכ ןיא ךא ,קינלימח

 ונפתתשה אל וב ,םײח וקבש רשא הלאמ םגו םלת לע וראשג

 .םיגושארה ױלוח ןב יתײה םג ינאו ילזמ ערתאו .ותמקהב

 יחרב םילוחה תיב לש ןושארה ןײנבה תא ינא רכוז ץידעו

 תא הלגעב םיריבעמ ומױב םױ ידמ רשאכו ןימינב־תלחנ

 ,דלישטור ׳דשב יטרפ ןגטנר ןוכמל ,םידליהו םירגובמה ,םילוחה

 .הזונגאיד תעיבקו םוליצ םשל

 םתשיגפ םוקמ ;תיגבנה ביבא־לתב יתישע תופוצר םײתנש

 הרופצו םהרבא לש םתיבב היה םיאקינלימחה לש עובקה

 תמדא םימי םתואב היהש ,םכילע םולש ׳חרב ,יקםבו׳צניפ

 לכ תא הבהאב ונלבק .ףרוחה ימיב םימ תױלולש הםוכמ םישרט

 ,תודחא תולחמו תראממה תחדקה םג .ץראב תולחנתהה ילבה

 תכאלמ תא וגידימ ופרה אלו ונודירחה אל ,וניקלח תנמ ױהש

 .הריציה

 לש התשירע דיל דמעש םיאקי״לימחה םירוחבה ץמוק

 םיראופמה היתובוחרב םױה ךלהתמ םקלחשו ביבא־לת ריעה

 ןײגבב דבכנ קלח ונל םג ־ רומאל אלמ הפב םיאשר ,םינאוסהו

 התוחתפתהל דוסיה יחינמ ןיב קר אל .הנושארה תירבעה ריעה

 לטובמ יתלב קלח וחקל םג םה ,םיאקינלימח ױה ביבא־לת לש

 לש םאוב םע .הוקת־חתפ — תובשומה־םא לש התוחתפתהב

 תואמ הבשומה התנמ ״דוקת־חתפל םינושארה םיאקיגלמחה

 םוקמה הארנ דציכ ראתלמ העיריה הרצק .םיבשות לש תורופם

 םיבשײתמה הב ולחנתהש רחאל פינש תורשע יתש ירחא

 הבשומב םיאקינלימחה לש םלגר הכרד רשאכ םג .םינושארה

 שיבכ אל .הממש רבדמ לש רואתהמ הקוחר התיה אל איה ,וז

 — ישארה הבוחר תא וױה תודדוב רמיח תותקב :חיש אלו

 םישוע ױה ביבא־לתל הוקת־חתפמ ךרדה תאו ןױצ יבבוח

 םמצעל תושרהל ולכי ״האמ״ה ילעב קרו ׳לגרב ללכ ךרדב

 ךימםה לוחב תועש ךשמ העעונתהש הלגעב ךרדה תא תושעל

 .הוקת־חתפל ביבא־לת ןיב יפוםניאה בחרמה תא הםיכש

 התנמ הוקת־חתפב זא הבשײתהש םיאקינלימחה תצובק

 יכדרמ ״דרובד ותיערו ינוחמש ןימינב ,רפופ םירפא ־תא

 ,רעקוצרנק קודצ ,סקופ לאדשי ,סקופ ןמלז ,הנח ותיערו סקופ

 יקסײגוב םײח ףא ואב רתױ רחואמ .יכגאו טםילדלוג לטומ

 •ינדוגיװ םהרבאו

 םיאקינלימחה תצובק יכ רכױי הוקת־חתפ לש הימי ירבדב

 ־ולשכו תוגױסנ תדומל התיהשו תורגגו ץינב תודובעב הקםעש
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 לאומש־ןג ינוב ןיב קינלימח ינב
 יקסב׳צניפ יכדרמ ןימימ ישילש — םיבשױה ןיב
 ןימימ ןושארה ,םולבנזור לטומ — םידמועה ןיב

 — ןושארה לודגה הנײנב תא הוקת־חתפב המיקה ,דחאכ תונ

 הראפתל םםונתמה ,אריפש שריה קחצי לש ונײנב הז ירה

 ידיחיה טרפה הז ןיא ךא .הזה םױה םצע דע ריעה זכרמב

 ונײה יכנאו ינוחמש ןימינב .הבשומה לש התוחתפתה ײחב

 ־וריפו הוקת־חתפב םיםדרפ ועטנש םינושארה םיאקינלימחה

 .ןילופ יבחרמל דע ועיגה םהית

 םירמושה תורושב םג דקפנ אל םיאקינלימחה לש םקלח

 זא ונמש ,הוקת־חתפ יבשות דועב .הוקת־חתפ לש םיעובקה

 לש תומוהמה וצרפ ,םמױק םוםבל םימחלנ ,םירופם םיפלא

 הרמה הפוקתב לדג הוקת־חתפ לש הלבםו ,1936—1929 תונש

 םירפכה .התוא ובבוםש םײברעה םירפכה לש םיטעב תאזה

 ־רפל התסה זכרמ ושמיש ,תױפונכה ונגרוא םהבש ,הביבםבש

 ,ינוחמש ןימינב — םיאצױ ונײה ברעב ברע ידמ .םידוהיב תוע

 לד םיבורה רפםמ היה םימיה םתואב .הרימשל ,םירחאו ינא

 םינכוסמה הפרותה תומוקמל ואציש םירמושל קר ונתינ םהו

 ךכ .םיתובע תולקמב קפתםהל םיכירצ ונײה ונאו רתױב

 ןגהל ידכ וניתומצעל רדחש ילילה רוקב םיבר תוליל ונדמע

 רשאכ ,תולילה דחאב .םיחצרמ תופקתה ינפב הבשומה לע

 הרטשמה ידי לע יתרםאנ ,יסדרפל ךומסב יברע גרהנו הרונ

 .כירופס םימי ךשמל ופי אלכב הבישיי יתדבכתנ ,תיטירבה

 ־ינלימחה דצמ תיבבל םינפ תלבקל יתיכז אלכהמ ירורחש םע

 תחמש תא הניגפהו ידובכל הכרעג וז םינפ תלבק ;םיאק

 ער לכ יל הנואיש ילבמ אלכהמ יתררחושש יתרײע יאצױ

 וללגב יופצ יתײה ללכ ךרדבש ,טפשמל יופצ היהאש ילבמו

 ׳ןוחטב תדעו המקוה הבשומה דעו תמזיב .דבכ רסאמ שנועל

 םינושארה תינברקה לופנ רחאל .ינא םג יתינמנ הירבח לעש

 פיליגר ויה םהב ,םיסדרפה לכמ םיברעה םילעופה ואצוה

 בחרמ לכב הליעי הרימש הנגרוא ןכ .עבק תבישי תבשל

 תיבהמ יתלביקש םיבתכמבו אושנמ םישק ויה םימיה •הבשומה

 .קינלימחל רוזחל יב וריצפה

 ץראה תא שוטנל תיבה ןמ ילא ונפוהש תורצפהה לכ

 ראשהל יתטלחהו ןלוכ תא יתיחד ,וליאוה אל קינלימחל רוזחלו

 .הב

 הלילק חור הבשנ רקובה זאמ ,דחא תבש םױ ירהצ ינרכוז

 קפואמ תחצחוצמה ותלכתב שרפנ עיקרהו ,טבש חור ,הרירקו

 ןקםרתהב םוקיה תא ואלימ תונדעומה שמשה ינרק .קפואל

 םיאשדה תא תופיצמ ,תונליאה תא תוריתכמ ,תועבגה לע

 הליבומה ךרדב ונכליה .לט לגא לכמ תופקתשמו םיכרדה ידצבש

 .יאקינלימח רבח דוע םע ,ינתמל רוגח הבורשכ ינא ׳םינג רפכל

 ,םײחב הדמע ונל היהת אל י ןאכ השענ המ״ :רבחה יל רמא

 .ותוא יתלאש — ״ז תושעל המ ןכבו״ .״ןעשיהל ימ לע היהי אל

 .בישה — ״פישוע םירחאש המ׳,

 ־סואל ״דדנקל םיעסונה — םירחא ? רמוא התא ,םירחא״

 ז םילענ חצחצמ ,תונחב תרשמ ׳לכור תױהל ״דקירמאל ״דילרט

 .״הוקת־חתפו ץראה תא בוזעא אל .היהי אל הזה רבדכ \ אל

 .״שדחה םלועה״ לא ורגיהו הוקת־חתפ תא ושטג םידדוב קר

 דע םיפםונ ״םונהיג ירודמ העבש״ ורבע הב וראשנש הלא

 .הנײנבב הוקת־חתפ תא תוארל וכזש

 תורשעב הוקת־חתפ לש היתודלות תא רקוס יגאשכ םויה

 םלוא ,םיצולחכ םידיחי םינמתסמ דוע ירה ,תונורחאה םינשה

 ןמ ומלעײ ׳םימיה תוברב ,בותככ ונלובג תא ׳ה ״ביחרישכ״ל

 םעפ הארית ׳הלוכ לארשי תנידמ ״דנידמה יכ ,םידיחיה קפואה

 תא יתעדב ׳ןכ לעו .םעה ינפל ךלהש הזכ דחא ץולח ןימכ

 עוגפל ינוצר ןיאבו ״תױצולח״ גשומה לש ותױסחיו ותובחר

 הרשעה ןיב ומש רכזנ אלש לע הניט אשי רשא ינומלא ינולפב

 ־המ הוקת־חתפו ביבא־לתל ועיגהש םילועה םיעבראה ןיב וא

 טרפ ׳םתס תומש ריכזא אל — הל תוכומםה תורײעהו קינלימ

 היהש ,הוקת־חתפב חדקש ״ינומלאה יאקינלימחה״ ׳דחא ותואל

 ןײוזמה חוכה ןיערג לע הנמנש אוהו היתודוםי יחינמ ןיב

 .הוקת־חתפ לש

 זאמ ילע רבע רשא לכ תא בתכב תולעהל יתשקיב אל

 רוםמל וב שיש תונורכז רורצ קר יתילד ,ופי ףוחב יתצר

 .ץראה תחרפהב םיאקינלימחה לש םקלח לע םײללכ םיוקב

 םיאקינלימחה םכותבו תונושה םילועה תצובק יכ קפם ןיא

 םמצעל םינמאנ .ולוכ םעבו בושיב ׳תונױצב םוצע הנפמ וללוח

 אל םה .םישעמבו תולועפב ,הריציב ןוחצנהו הלואגה תא ואר

 ןיבמ הלא .לודג ןובשחל תופרטצמ תוטוז םג יכ ;תונטקל וזב

 ינב תא םירכוז יאדוב םײחב ורתונ רשא םיאקינלימחה ירבח

 ידצב תובשױ תוגונע תױטנדוטס ;םינבא םיבצוח םינברה

 בתוכה רבעשל הבישי רוחב ;ץצח תוצצחמו םישיבכו םיכרד

 •תבכר רטק עיזמו חיופמ גהונ יאשחב םיריש

 •העבגה ילגר לא ׳הלעמל תוכילומ ןרוא יצע תורוש יתש

 רחואמ .הוקת־חתפב עטינ רשא ןושארה םיבנעה םרכל לעמ

 ןמ קחרה אל ןאכ .סדרפ עטינ ומוקמבו רקענ אוה רתױ

 תובצמ תואשנתמ רדהה יצע ןיבמ .תורבקה תיב הרכנ סדרפה

 יניא ״ןימלעה תיב״ .ונתאמ ורדענש הלאל ןורבז ינבא — ןבא

 ונכותב טעמכ ,דאמ ונל אוה בורק ׳הנחמל ץוחמ ךרדב בשוי

 הלא הציב תוברע ,ונײחל רחבנ רשא םוקמה יכ .ןכוש אוה

 םישק םיעגפמ חורבל לבו.נ יכ וגב ורתה ,ביבסמ דשא הממשהו

 רפעה ינשי ןיב ,םהל לוכי אל קלחו םהב דמע קלח ...תונוםאמו

 .תומדא ילע תוחונמל וטנ רשא ,ױה םימי־יעבש םלוכ אל

 אולמב הז תורבק־תיבב םלוע־תחונמ הל האצמ יתיער םג

 ןימיל הדמעש רחאל ונכותמ הדקפנ תע אלבו ינתבזע החוכ

 .ךורב הלא לכ לש םרכז יהי .םינשה לכ ךשמב ײח
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 ״רמושה״ ןופ םירבח עפורג א .1920 ראי ןיא ןעװעג זיא סאד

 ףיוא טלמאזראפ תבש ןםיװעג א ןיא ךיז ןבאה קינלעימכ ןיא

 עכעלטע ןופ שראמ א ךאנ ׳םעלדורשז יד ןבענ םעלאקם יד

 דודגה־שאר רעזדנוא טאה הפםא רעד טא ףיוא .רעטעמאליק

 זדנוא וצ יקםװעשטניפ םהרבא ןגס ןײז ןוא דלאגנײפ לדױ

 טלא רעזדנוא ׳לארשי־ץרא ןגעװ גנורעטסײגאב טימ טדערעג

 טפנוקוצ א ןוא ןבעל ײנ א טיובעג טרעװ םע וװ ׳דנאלרעטאפ

 א טאה ״הוקתה״ ןוא ״הנקזחת״ ןעגניזפא ןכאנ .קלאפ ןראפ

 ׳םיובלעפא ךונח ׳יקסרובמאם השמ :ײז ןשיװצ ׳עפורג ענײלק

 ־נוזעגפא ךיזי ךיא ןוא רענטרעג יכדרמ ׳ןאמלעפ ילא־שראה

 גנוטאראב רעצרוק א ךאנ .םעומש ןכעליורטראפ א ףיוא טרעד

 ןבאה רימ .לארשי ץרא ןײק ץיז וצ הלוע ןםאלשאב רימ ןבאה

 ערעזדנוא דצמ ןעגנורעטש עלא ץארט זא ׳טנעה יד ןבעגעג ךיז

 ליצ רעזדנוא רימ ןזומ ןטײקירעװש ערעדנא ןוא ןרעטלע

 רעד ןיא טנידעג טםלאמאד טאה םיובלפא ךונח .ןכעלקריװראפ

 ןפערט וצ ךיז טמיטשאב םיא טימ ןבאה רימ .ײמרא רעשיליופ

 .ץענערג רעד ײב טקנופ ןסיװעג א ףיוא

 רעד וצ ןעגנוטײרגוצ עלא ןכאמ ןביוהעגגא דלאב ןבאה רימ

 ןופרעד ןרעה טלאװעג טשינ ןבאה ןרעטלע ערעזדגוא ׳הילע

 ןופ ןדערוצפא זדנוא ןעלטימ ענעדישראפ טימ טוװרפעג ןוא

 טאה ןעמ יװ ץישטכאלש השמ ׳רעטאפ ןײמ .סולשאב םעד

 ׳ךימ וטזאל יװ ןכתײה״ :טהנעטעג רימ וצ טאה ׳ןפורעג םיא

 ״? שידק רעקיצנײא ןײמ

 ןריצאפש ףיוא רעטפא םאװ ןפארטעג ךיז טאה עפורג יד

 ןכעלטנגױ טימ ןוא ״עינראשטפאנ״ רעד ײב לדלעװ םעניא

 .לארשי־ץרא ןיא ןבעל קיטפנוקוצ רעזדנוא ןגעװ טדערעג ןערב

 רעזדנוא טלעטשעגגגעק ךיז ןבאה םעילימאפ ערעזדנוא עלא

 ןקיש וצ עידעגארט א ןזעװעג שממ ײז ראפ זיא סע .הילע

 זיא ןרעטלע עםיװעג ײב .געװ ןטײװ אזא ןיא רעדניק עגנוי

 ־ניפ םהרבא ןקה שאר רעזדנוא .באב־העשת שממ ןזעװעג םע

 ןבאה רימ .טומ ןבעגעגוצ ןוא טסײרטעג זדנוא טאה יקםװעשט

 הרירב־תילב רימ ןבאה ףום םוצ .ןעלטימ־טלעג טײרגעגנא

 ךיז ןבאה רימ ןוא ןרעטלע יד ןופ גנומיטשוצ יד ןעמוקאב

 ןענעז ןאמלעפ ילא־שראה ןוא ךיא .ץירא געװ ןיא טזאלעג

 השמ ןיוש ןבאה טײצ רעד ןיא .װאיעשזדנעי ךרוד ןראפעג

 ףיוא טראװעג םיובלפא ךונח ןוא רענטרעג לטאמ ׳יקםרובמאס

 .ץיװאטאק ןבענ ץענערג רעשטײד רעד ײב זדגוא

 רימ .ץעיװאנםאם ןײק ןראפעג רימ ןענעז װאיעשזדנעי ןופ

 ןענעז סאװ ׳עכעלטניגױ ליפ ףיוא ןפארטעגנא טראד ךיז ןבאה

 בילוצ ׳רעװעג סאד ןפראװעג ,רעטילימ ןשיליופ ןופ קעװא

 תמחמ ןוא טשרעהעג טראד טאה םאװ םזיטימעסיטנא.םעד

 ־עגסיוא זיא ײז סאװ ׳דיי ןוא שטנעמ ןופ גנורעדינרעד רעד

 .ןײטשוצסיוא טראד ןעמוק

 ־לעימכ עפורג א ךאנ ןפארטעג רימ ןבאה ץעיװאנםאם ןיא

 ײז ןשיװצ .געװ ןבלעז ןפיוא טײרגעג ךיז ןבאה םאװ רעקיג

 ףםױ ׳ךײרנרהע שיבײל ׳רעקוצרענאק קודצ :ןזעװעג ןענעז

 ײז .גרעבמעל םהרבא ןוא יקםװעשטניפ יכדרמ ׳גרעברעבליז

 ןעמ ןאק ץענערג יד ןײגרעבירא םײב זא ׳טםוװעג ןבאה עלא

 רעבא טאה סאד .טכאמ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלאפנײרא גנירג

 ןוא ץענערג יד רעבירא ןענעז רימ .ןקארשעגפא טשינ םענײק

 ןזעװעג זיא דײרפ יד .םירבח ערעזדנוא טימ ןפארטעג ךיז

 רעזײל ןענאטשעגוצ ךיוא ןיא עפורג רעזדנוא וצ .םיורג

 .יקצירז

 ןיא טלײטראפ ןזעװעג רימ ןענעז ץענערג יד ןײגרעבירא םײב

 וצ ידכב ׳גנוקיטפעשאב טכוזעג דלאב ןבאה רימ .ןפורג ײװצ

 טראד ךיז טאה סע .געװ םעד ןצעזראפ ןטסלעגשמא יװ ןענאק

 טגראזעג טאה רעכלעװ ״רמושה״ ןופ רעײטשראפ א ןענופעג

 1920 — לארשי־ץרא ןײק געװ ןפיוא
 ׳םױבלסא חאניעה) ךונח ׳יקםרובמאס השמ :סטכער ןןפ ןציז סע

 ׳ינדאגיװ םהרבא
 רענטרעג לטאמ ׳ןאמלעפ ילא־שרעה ; זיסכער ןופ ןעײטש סע
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 ןופ רבק ןפיוא .לארשי־ץרא ץיק געװ ןפיוא רעציװעקטעיפ
 1925 ראי ןיא — ןיװ ןיא לצרעה

 ל״ז דלעפצײװ םײח — עפורג רעד ןופ שארב

 ןיא קראװלאפ א טימ ןדניבראפ זדנוא טאה רע .טעברא ראפ

 טעברא־דלעפ ןטעברא ןביוהעגנא ןבאה רימ ןוא ףאהניראמ

 רעד .לארשי ץרא ןײק ךיז ןטײרג םאװ םיצולח עתמא יװ

 ךיז רימ ןבאה רעטעפש ,רעװש ץנאג ןזעװעג זיא בײהנא

 רימ ןוא טרעיודעג גנאל טשינ רעבא טאה סע .טניוװעגוצ

 ןראפעג ןענעז רימ .ליצ רעזדנוא וצ טרעטנענרעד ךיז ןבאה

 טימ ןראפעג רימ ןענעז ,טסעירט טראפ ןופ ןוא עילאטיא ןײק

 .טורעג גאטײב ןוא טכאנײב ןראפעג זיא ףיש יד .ףיש רעד

 טכוזאב ךיוא ןוא רעדנעל ענעדישראפ ןראפעגכרוד ןענעז רימ

 ףיש רעד ףיוא ןבאה רימ .עירדנאסקעלא טראפ ןשיטפיגע םעד

 עטפיוקעג סאד ׳ןסע ץיק טאהעג טשינ ,תורצ ליפ טכאמעגכרוד

 ןזעװעג רעבא זיא ץראה ןיא .ןראװעג טלמישראפ זיא ןםע

 יד וצ ךיז ןרעטנענרעד ןטימ ןסקאװעג זיא םאװ ,דײרפ א

 רימ ןבאה ןגראמירפ ןסיװעג א ןיא .לארשי ץרא ןופ סעגערב

 ךיז ןבאה ןרערט .ופי ןופ טראפ םעד םנטיױורעדנופ ןעזרעד

 דײרפ ראפ טצנאטעג ןבאה רימ ןוא ןגיוא יד ןיא טלעטשעג

 סאװ ,םולח םעד ןכעלקרױוראפ וצ טבעלרעד ןבאה רימ סאװ

 ןענעז ףיש רעד ףיוא .ןראי דעטנזיוט טבעװעג ןבאה ןדײ

 .םיצולח בורל ,רעדנעל ענעדישראפ ןופ ןשטנעמ 1800 ןזעװעג

 טימ טניוװאב ןעװעג זיא סאװ ,ופי ןיא פארא ןענעז רימ

 רעטעברא ןוא ןטײלק עשידײ ענלצנײא זיולב .רעבארא ליפ

 *נאק רקיעב ןזעװעג ןענעז ןדײ יד .ןענופעג טראד ךיז ןבאה

 ביבא־לת .םולש־הונ ןוא קדצ־הונ תונוכש יד ןיא טרירטנעצ

 םיצולחה תיב ןיא ץירא ןענעז רימ .בײהנא ןיא ןזעװעג זיא

 עטשרע יד .ופי ןיא ימאשזדא ןיא ןענופעג ךיז טאה סאװ

 ןיוש זיא ךײרנרהע שיבײל ןוא רעקוצרענאק קודצ טימ עפורג

 ןבאה רימ .הוקת־חתפ ןיא טעבראעג ןוא דנאל ןיא ןזעװעג

 טימ ןעז וצ ךיז הוקת־חתפ ןײק גולפסיוא ןא טכאמעג

 רימ םאװ ,טײרפרעד ךיז ןבאה ײז .טײלסדנאל ערעזדנוא

 קחצי ןזעװעג ךיוא זיא עפורג רעד ןיא .דנאל ןיא עלא ןענעז

 ןיא ןטעברא ןביוהעגנא ןוא טלײטעצ ךיז ןבאה רימ .קענארג

 ןראפעג זיא יקםרובמאס השמ .דנאל ןיא ןלײט ענעדישראפ

 לטאמ ,ךיא ,ביבא־לת ןייק םיובלפא ךונח ,םילשורי ןײק

 ץיק ןטעברא ןראפעג ןענעז ןאמלעפ ילא־שראה ןוא ,רענטרעג

 .הנבי

 ןעניוװעגוצ ןוא ןריזיטאמילקא ןביוהעגנא ךיז רימ ןבאה יוזא

 ןטײצ ערעװש ןזעװעג ןענעז סע .ןבעל ןקידלארשי־ץרא םוצ

 ,ךעלײרפ ןעװעג דימת רעבא זענעז רימ ,טײקיזאלםטעברא ןופ

 טרפב .מיצולח ראפ טםאפ סע יװ ,טצנאטעג ןוא ןעגנוזעג

 .ךיז ןשיװצ ןטלאהעג טוג רעײז רעקינלעימכ יד ךיז ןבאה

 .םיובלפא ךונח טימ ןפארטעג ךיז ךיא באה 1922 ראי ןיא

 ןריזיליבאמ רעדנעלגנע יד זא ׳ןבעגעגרעביא רימ טאה רע

 .ײצילאפ־ץענערג ,רפםה־ליח ןיא רעבארא ןוא ןדײ קיליװײרפ

 זדנוא טאה ןעמ .ןריזיליבאמ וצ ךיז ןסאלשאב ןבאה רימ

 שירעטילימ זדנוא ןעמ טאה טראד .דנעפאראם ןײק טקישעג

 טימ םידגב עשירעטילימ יד ןיא ןעוטעגנא ,טלושעגסיוא

 ןטלאװ סאװ .,םהרבא ונ״ ־ןגאז טגעלפ ךונח .רעװעג

 זדנוא ןעעז ײז ןעװ ,טגאזעג קינלעימכ ןיא ןרעטלע ערעזדנוא

 זדנוא ןעמ טאה ןעגנוביא ןטאנאמ 6 ךאנ ״ז תוכלמ ידגב יד ןיא

 ןײק ןראװעג טלײטעגוצ זיא ךונח .ןצענערג יד וצ טקישעג

 ־טנגױ טימ לופ ןוא גנױ ןזעװעג זיא רע .תרנכ םוצ הירבט

 זיא גאט א םענײא ןיא .דנאל ןראפ םזיטאירטאפ ןוא ןערב

 ןוא טזיורבעג טאה תרנכ רעד ,תרנכ ןיא ןדאב ךיז ןײרא ךונח

 יד טימ טפמעקעג דרעפ ץיז טימ טאה רע .טמערוטשעג

 ןראװעג ןעקנירטרעד זיא רע זיב ,טײצ עגנאל א םעילאװכ

 ךיז ןבאה םירבח רעקינלעימכ יד זא .דרעפ ץד טימ ןעמאזוצ

 רימ .באב־העשת ןזעװעג עלא ײב זיא קילגמוא ןופ טםװורעד

 ןבילוצ טםולראפ ןםיורג םעד ןקנעש טנאקעג טשינ ךיז ןבאה

 .(־ןאנעה) ךונח רבח ןרעײט םעד ןופ טיוט ןשיגארט

 םיא טאה ןעמ זיב רעפרעק םעד טכוזעג ןעמ טאה געט 7

 ןזעװעג קנארק טםלאמאד ןיב ךיא .רעםאװ ןופ ןגיוצעגםיורא

 רעד ןיא ןעמענלײטנא טנאקעג טשיג באה ןוא עיראלאמ ףיוא

 ששינ באה ךיא םאװ םעד ןופ ןטילעג ליפ באה ךיא .היול

 .ור רעטצעל ץד וצ רבח ןרעײט ץימ ןטײלגאב טנאקעג



 הרכזא רעזדנרא / ױישנאז־ירהזהשמ
 (ביבא־לוו)

 יד ךיז ןעמוק ירשת ה״כ ןופ גאט םעד ןיא ראי סעדעי

 זקע עלא ןופ ןעמוק ײז .ןעמאזוצ לארשי ןיא רעקינלעימכ

 ןעמאזוצ ידכ ,לאז ןטמיטשאב מעד ןיא ביבא־לת ןײק דנאל

 רענעראװעג־בורח רעד ןופ קנעדנא ןטימ ןײז־וצ־דחײתמ ךיז

 ;.דפיח ןוא ׳תפצ ,הירבט ׳וכע ןופ ןעמוק ײז .טאטשמײה

 ןוא קרב־ינב ,ןג־תמר ,טעטשראפ עריא טימ ביבא־לת ןופ

 ־ראב ןוא תובוחר ,ןױצל־ןושאר ,םילשורי ןופ ;הוקת־חתפ

 סעלינצוביק ,תוכאלמ־ילעב ןוא רעטעברא ןעמוק; סע .עבש

 ״רוחפשמ עטגײװצראפ לאמא ןופ םידירש — עשיטאטש ןוא

 טכאמעגטימ ץילא ןראי־המחלמ יד ןיא ןבאה עכלעװ עכלעזא

 ־דעביא ןראי־המחלמ יד ןבאה עכלעװ עכלעזא ,ןברוח םעד

 קעװא ןראי טימ ךאנ ןענעז עכלעװ יד ןוא דנאלםור ןיא טבעלעג

 ערעדנא טימ ידכ ,לארשי־ץרא ןײק םײה רעטלא רעד ןופ

 .דנאל סאד ןעיוב וצ םיצולח

 .ןעמאזוצ עלא ײז ןענעז גאט־קנעדנא ןיא — ןורכזה־םוי ןיא

 ךיז ײז ןבײלק עיזיװ רעשיאיבנ ןופ תושבי־תומצע יד יװ

 קירוצ ןרעװ ןוא ךעלטשער ענעבילבעגרעביא יד ןעמאזוצ

 טימ ןשטנעמ ,לארשי ןיא ןדײ רעקינלעימכ — ףוג ןײא

 .ןשינעבעלרעביא עמאזנײמעג טימ ,תונורכז עמאזנײמעג

 טניז ײבראפ ןענעז ראי ןצעביז .הרכזא עט־17 יד זיא סאד

 ףיט ךאנ טבעל יז רעבא הליהק רעזדנוא ןופ ןברוח םעד

 .םענײא ןדעי ןופ ןורכז ןיא

 ןיוש רעבא ןביז רעגײזא ףיוא טמיטשאב זיא הרכזא יד׳

 ־לת ןופ גערב־םי םײב לאז רעםיורג רעד טרעװ ףניפ רעגײזא

 ,עטנאקאב ןוא עטנעאנ טימ ךיז טנגעגאב׳מ .טלופרעביא ביבא

 .ךיז טסירגאב׳מ ,טנעה יד ךיז טקירד׳מ

 יד ןיא זראװעג־יורג ןענעז ראה יד ןעמעװ ײג עכעלטנגױ

 יד ןיא הרצל םיחא םירבח ןוא טנײרפ ,סעגײט רעריבים
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 .״גאסאה״ רעצלעיק ןיא ןוא אקםישזראקס ןיא ןרעגאל עשיצאנ

 רעשירא״ רעד ףיוא טבעלעגרעביא ןבאה עכלעװ עכלעזא

 ־שא ןופ ןרעגאל־טיוט יד ןיא ןוא ןשיגעטלעהאב ןיא /׳טײז

 ןבאה םאװ טנײרפ ןוא םידבח .עקנילבערט ןוא סישטנעיװ

 ןיא ןרעגאל־.יפ.יד יד ןיא טבעלעג ןעמאזוצ המחלמ רעד ךאנ

 עלא .ןרעפיצ ףיוא טקישראפ ןעװעג ךאנרעד ןוא דנאלשטײד

 םעד ןופ ןעלקניװ יד ןיא ךיז ןריפורג .אד טציא ײז ןענעז

 ןגעװ קיטײזנגעק סיוא ךיז ןסעומש ׳ךיז ןגערפ ׳לאז ןסיורג

 זיב יוזא — םײה רעטלא רעד ןופ תונורכז ןענאמרעד ׳ןבעל

 יד ןא ךיז טביוה סע זא עידומ זיא ראטערקעס־ןוגרא רעד

 .הרכזא

 .רעטרע יד ףיוא דובכה־תארי טימ ךיז טצעז םלוע רעד

 רשא תא רוכז״ טפירשפיוא ןא טרעטאלפ ענובירט רעד רעביא

 רעד ףיוא טכיל ןדנוצעג ןרעװ סע ״י יצאנה קלמעה ךל השע

 גנוטלאװראפ יד .ןשאלעגסיוא טרעװ עירטקעלע יד .ענובידט

 רעד ףיוא ףיורא ןעײג םײה רעקילאמא רעד ןופ םידבכנ יד ןוא

 ןוא דפסה ןצרוק א טימ ןא טבײה רעציזראפ רעד .ענובירט

 רעקינלעימכ עלא יד ריכזמ רעציזראפ־עציװ רעד זיא ךאנרעד

 רעװעשראװ ןיא ׳ןברוח םעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעװ

 יד ןוא לארשי ןופ גירק־םגנואײרפאב ןיא ׳דנאטשפיוא־אטעג

 ןיא דנאלסיוא ןיא ןוא לארשי ןיא ןראװעג־רטפנ ןענעז סאװ

 .טײצ רעטצעל רעד ןופ ךשמ

 ־סיוא רעד ןיא ןבעל־אטעג ןופ עיצאטיצער א ךיז טרעה םע

 ־די״ ןופ רעײטשראפ א ׳םולבנזאד יאמש רעלטסניק ןופ גמריפ

 קנעדנא םעד ןקיבײאראפ וצ תובישח רעד ןגעװ טדער ״םשו

 .ןברוח ןופ

 ־איצידארט םעד פא טכער ןזח רעד .פעק יד וצ ןקעד עלא

 אלמ לא״ •מיליהת ךעלטיפאק עקירעהעג טימ לײט ןלענ

 .״רוכזי״ ףוםל ןוא ״םימחר

 --״םײח ופרשנו וטחשנ ׳וגרהנש ...םהיתומשנ תא רוכזי״

 טלדנאװראפ ןוא לאז ןרעביא ךיז טגארט ןײװעג ליטש א

 ןיא דײ רעקינלעימכ רעטםטלע רעד ןעװ רעמאי ןיא ךױ

 .״שידק״ טגאז סקופ יכדרמ ׳ר ׳לארשי

 ןײק ןאב רעד טימ םלוע רעד טראפ ירפרעדניא סנגראמוצ

 ףתרמ ןיא ׳ןױצ־רה ןפיוא ךיז ןעלמאזראפ ײז .םילשמי

 סע וװ ךלמה דוד ןופ רבק םײב רעלעק־ןברוח — האושה

 מאפ ןוא סעיראטאמערק יד ןופ שא סאד ךיז טניפעג

 מאמראמ םײב הרכזא יד ראפ טמוק אד .םיתילט עטקיטולב

 םענײא ףיוא ןראװעג טרעיומעגנײא זיא םאװ ׳לװאט

 ,קינלעימכ םענעראװעג־בורח ןופ קנעדנא םוצ טנעװ יד ןופ

 לא״ ןא טכאמ עקלאיקוק רתלא ןופ לקינײא ןא ׳רימז יבצ

 עקידנעראפ טרעװ רוביצב שידק ןגאז טימ ןוא ״םימחר אלב

 .ןורכזה םױ רעד



 לארשי ױא ״קינלימח יאצױ װגרא״ רעד / וײשנמ־ירהז השמ
 (ביבא־לת)

 ־ץרא ןײק ןעמוקעג ןענעז קינלעימכ ןופ ןדײ עטשרע יד

 ןענעז סאד ״דמחלמ־טלעװ רעטשרע רעד ךאנ דלאב לארשי

 ־סינױצ טימ םירוחב־שרדמ־תיב מיװלײט ׳עכעלטנגױ ןעװעג

 ןריזילאער וצ טמיורטעג ןבאה עכלעװ ןעגנובערטש עשיט

 ןבאה עכלעװ םירוחב ׳לאעדיא ןשיצולח־שיטםינױצ םעד

 ערעײז ןופ ןליװ םעד ןגעק ןעמײה עמעראװ ערעײז טזאלראפ

 רעד ,ןאמליס בקעי ברה ןעװעג ךיוא זיא ײז ןשיװצ .ןרעטלע

 רעד .ןאמליס קחצי םהרבא ברה ׳בר רעקינלעימכ ןופ ןוז

 .ןזיור ןײק טימ טגײלעגסיוא ןעװעג טשינ זיא דנאל ןיא געװ

 םײב ,ןטעברא ערעװש ענעדישראפ ײב טעבראעג ןבאה ײז

 ,דלעפ ןיא ,ױברעזײה ײב ,םיסדרפ ןיא ,ןעײםאש ןרעטםאלפ

 .בשומ ןיא ןוא ץוביק ןיא

 טליפעג ךיז טאה םילוע רעקינלעימכ עטשרע יד ײב ןיוש

 ןטלאהנא ןוא ךיז ןריזינאגרא וצ ,ןעמאזוצ ןײז וצ ףראדאב רעד

 ןעװעג ןענעז ןראי רעקיצנאװצ יד ןיא ןיוש .גנודניבראפ א

 טעבראעג ןבאה עכלעװ ׳סעפורג רעקינלעימכ ײר עצנאג א

 ןטײצ ערעװש יד ןיא ןפלאהעג קיטײזנגעק ךיז ןוא ןעמאזוצ

 .טײקיזאלסטעברא ןופ

 ןופ הילע ןא ןעװעג זיא ןראי רעקיםײרד יד ןיא ךיוא

 .ךורבסיוא־המחלמ ןזיב ןטלאהעגנא טאה םאװ ,קינלעימכ

 ףראד ןוא טאטש ןיא טעבראעג ןבאה קינלעימכ ןופ םיצולח

 ״הנגה״ ןיא — בושי ןופ ןבאגפיוא עלא ןיא טקילײטאב ךיז ןוא

 .״לדגמו המוח״ ןופ הפוקת רעד ןיא תובשיתה ןיא ןוא

 ,גירק־טלעװ ןטײװצ ןופ ךורבםיוא םײב ,1939 ראי ןיא

 עשיטםינױצ ענעדישראפ ןופ םילוע עפורג א ןעמוקעגנא זיא

 רעד טימ .הילע רעלאגעלמוא רעד טימ םעיצאזינאגרא־טנגױ

 ןוא ׳טריזיטאמילקא ןוא טנדראעגנײא עלא ךיז ןבאה טײצ

 רעפמעק םלא המחלמ־טלעװ רעד ןיא טקילײטאב ךיוא ךיז

 ןשידרערעטנוא םעד ןיא ,עדאגירב רעשידײ רעד ןיא

 םעניא ףוסל ןוא טכאמ־טאדנאמ רעד ןופ תוריזג יד ןגעק ףמאק

 .הנידמ רעד ןופ גנואײטשטנא רעד ראפ גירק־טײקידנעטשבלעז

 ־לעימכ ענעסעזעגנײא־טלא ײר א ןופ וױטאיציניא רעד ףיוא

 .םקום הנח ,רעקוצרעגאק קודצ ,ןײשנאז <רשמ ,ןײשנאז יכתמ ,ןאמײנ המלש ,לעגרוג השמ : סטכער ןופ וציז סע
 סקופ יכדרמ ,טסילדלאג יכורמ ,שזאלאמס השמ ,ינדאגיװ םהרבא ,שזאצנאמ השנמ ,רןזגנוא ןמלק : סטנער זופ ןעײטש סע



 982 ׳קינלימח יאצױ ןוגרא. רעד — ןײשנאז־ירהז .מ 981

 ץגרא״ רעד ןראװעג טעדנירגעג 1945 ראי ןיא זיא רעקינ

 רעטשרע ןײז ןעװעג זיא סאד .״לארשי־ץראב קינלעימכ ילוע

 ־תה״ ןופ לאז ןיא ןראװעג ןפורעגנעמאזוצ זיא סע •ןעמאנ

 עלא ןופ גנולמאזראפ א ביבא־לת ןיא ךילופ־ילוע תודחא

 יד ןראװעג טרימאלקארפ לעיציפא זיא׳ם ןוא רעקינלעימכ

 ־עגנא ךיוא ןענעז ײברעד .דגאבראפ םעד ןופ גגואײטשטגא

 ־יליבאמ חוכמ ןרעדנא ןשיװצ ׳ןםולשאב ײר א ןראװעג ןעמונ

 ײז װו רעקינלעימכ ענעבילבעגמעל יד תבוטל ףליה ןריז

 טפנוקנעמאזוצ ןקיזאד םוצ םיוטש םעד .ראנ ךיז ןעניפעג

 ־נא ןבאה עכלעװ וױרב עטשרע יד ןבעגעג ךעלריטאנ ןבאה

 .רעקינלעימכ ענעראװעג־לוצינ ןופ ןעמוקוצנא ןביוהעג

 ינוחמש־ןאמדײרפ :ןײרא ןענעז טעטימאק ןטשרע םעניא

 רעקוצרענאק ,יכדרמ יקסװעשטניפ ,ל״ז ךורב ןײשנאז ,ןימינב

 ,קחצי (קענארג) בוט־ןב ,םיתב ןאמצלאז ״דנח םקופ ,קודצ

 .ראטערקעם םלא יכדרמ טםילדלאג

 ־קעיבא עםיורג ןענאטשעג ןענעז טעטימאק ןקיזאד ןראפ

 ןפאלשאב זיא׳ם ןעווי טנעמאמ ןיא םעראװ ,ןטײקירעװש עוױט

 ןיא רעקינלעימכ ענעבילבעגנבעל ראפ ףליה ןקיש וצ ןראװעג

 טשיג רענײק ןיוש טראד םגגראמוצ זיא ,ץאלפ ןסיװעג א

 ־שטײד ןײק ןליופ ןופ טרעדנאװעג ןבאה ןשטגעמ יד .ןעװעג

 ןעװעג ךעלגעמ טשינ זיא׳ס .תומוקמ ערעדנא ןיא ןוא דנאל

 .ףליה ןקיש וצ ןיהוװ ןלעטשוצטםעפ

 — ,ןרעפיצ ןײק ףליה ןקיש טוװרפעג ךיוא טאה ןעמ

 עכלעװ ,רעקינלעימכ ליפ ןראװעג טקישראפ ןענעז סע ןיהװו

 — ,לארשי־ץרא ןײק ״לאגעלמוא״ ןעמוקנא טוװרפעג ןבאה

 טעטימאק ןטשרע ןופ עטנאק רעד ףיוא .גלאפרעד ןא רעבא

 וצ ןזיװאב טאה רע םאװ ,סאד ןרעװ ןבירשעגוצ רעבא ףראד

 ־טיונ ראפ ףליה רעקידנעגגירד ףיוא טלעג עמוס א ןעלמאז

 ,טאיראטערקעס א ןופ גנוריזינאגרא יד ףיוא יװ עקיטפרעדאב

 ןיא רעקינלעימכ ןופ המישר רעטשרע רעד ןום גנופאש יד

 טקאטגאק א ןלעטשנײא סאד ןוא ןםערדא ערעײז טימ דנאל

 .טלעװ רעד ןיא רעקינלעימכ טימ

 .םרעוט עוױטקא יד טשיוטעג ךיז ןבאה טײצ רעד טימ

 ־ןםאמ יד ןבױהעגנא ךיז טאה׳ס ןעװ ,1948—46 ןראי יד ןיא

 ןופ ץיפש ןיא זיא ,דנאלשטײד ןיא םרעגאל יד ןופ הילע

 השמ ראטערקעם סלא ןוא גרעבמעל השמ ןענאטשעג ״ןוגרא״

 .ןײשנאז

 יד ״דטילפה תיראש יד טכארבעג טאה הילע עקיזאד יד

 ־םוריעב ײז ןענעז ןעמוקעגנא .רעקינלעימכ ענעבילבעגנבעל

 ןריזינאגרא וצ ײז ראפ ןעװעג קיטיונ זיא׳ם ןוא לכ־רםוחבו

 .ףליה עקידנעגנירד

 ־כעמלופאב עקירעמא ץיק קידנראפ זיא גרעבמעל טגײרם

 וצ עמום עקיטנעק א ןעמוקאב וצ ןוגרא ןכרוד ןראװעג טקיט

 יד ןקיבײאראפ וצ עיצקא רעד ראפ ןוא םילוע יד ףליה ןבעג

 יד .״קינלימח תיב״ א ןלעטשפיוא ךרוד םישודק רעקיגלעימכ

 רעקינלעימכ םעד דצמ ןעמוקעג לכ םדוק זיא ףליה עקיזאד

 ךיוא זיא ןעגגודנעװ ערעזדנוא ףיוא .עקירעמא ןיא ״ףילער״

 ןיא טײלםדנאל ערעזדנוא ןופ עציטש ןראװעג ןטלאהרעד

 ךיוא ןענעז רעטעפש .רעטרע ערעדנא ןוא עניטנעגרא ׳עדאנאק

 ־טיונ ראפ ןוא םילוע ראפ ךעלקעפ־זײפש ןראװעג ןטלאהרעד

 .ךײרקנארפ ןוא עניטנעגרא ׳עקירעמא ןופ — עקיטפרעדאב

 ־עג טנאה רעטײרב א טימ ןבאה טײלסדנאל ערעזדנוא עלא

 .לארשי ןיא רעקינלעימכ ענעמוקעג־ײנ יד ןענעדראנײא ןפלאה

 ףיוא האװלה ענײלק א ןעמוקאב טלאמעד טאה הלוע רעדעי

 ךיוא ןבאה ײז ןופ לאצ עסיורג א .גנונעדראנײא רעטשרע

 וצ טכעלגעמרעד ײז ןבאה סאװ תואװלה ערעםערג ןעמוקאב

 ןפלאהעג ךיוא טאה טעטימאק רעד .ץנעטםיזקע ןא ךיז ןפאש

 .םילכ־סטעברא ןפיוק טײלםדנאל ײר א

 גנולמאזראפ ענײמעגלא ןא ןעמוקעגראפ זיא 1950 חספ ןיא

 סאװ ׳טעטימאק רעײנ א ןראװעג ןבילקעגםיוא זיא׳ם ןוא

 ־אק םעײנ ןיא .עיצאזינאגראער עטײרב א טריפעגכרוד טאה

 ,הנח םקופ ,רעציזדאפ ׳המלש ןאמײנ :ןײרא ןענעז טעטימ

 ,ןמלק רעגנוא ׳םהרבא ינדאגיװ ״דשמ ןײשנאז ״דמלש ןאמפיוק

 ־קעם רעד ךיוא .ןמלז םקופ ׳הביבח לעפראק ׳יבצ גרעבגעטאר

 ןתמו־אשמ א ךאנ ןוא ןראװעג טריזינאגראער זיא טאיראטער

 ־חאתה״ ןיא דילגטימ םלא ןםאלשעגנא ךיז ״ןוגריא״ רעד טאה

 ךיז טאה ןוא ׳ןדײ עשיליופ ןופ דנאבראפ — ״ןילופ ילוע תוד

 רעוױטקורטסנאק ראפ דנאבראפ ןלארטנעצ ןיא טרירטםיגער

 ערעזדנוא ןבאה םעד קנאד א .״תודחאתה״ רעד ײב ףליה

 טימ תואװלה ערעםערג ןעמוקאב טנעקעג רעדילגטימ

 וצ טכעלגעמרעד ליפ ןבאה םאװ תואװלה ,ןזניצ ענײלק

 ןיא רעטרע ענעדײשראפ ןיא ןעגנונױװ ךיז ראפ ןברעװרעד

 טימ ןראװעג טנדראעגנײא ךיוא זיא ראי ןקיבלעז ןיא .דנאל

 ־רעד ןבאה תוסנכה יד •לאב־םירופ רעטשרע רעד גלאפרעד

 ־ענרעטנוא ענעדײשראפ ןריצנאניפ וצ דעו םעד טכעלגעמ

 .ןעגנומ

 ןראװעג ןבילקעגסיוא רעציזראפ םלא זיא 1952 ראי ןיא

 רענעי ןיא .טסילדלאג .מ ראטערקעם םלא .קודצ רעקוצרענאק

 רעד ןיא טירשראפ רעקידרעטײװ א ןעמוקעגראפ זיא טײצ

 עגונב ײס — ןטיבעג עלא ףיוא ״ןוגרא״ םעד ןופ טײקיטעט

 ןטעקנאב יװ ןטירטפיוא עכעלטנפע ךרוד ײס טײקיטעט־ספליה

 ןוא ןטפנוקנעמאזוצ ׳תורכזא ,דנאלסיוא ןופ טסעג דובכל

 .רעלעב

 ״קינלימח יאצוי ןוגרא״ רעד טאה גנױיטשטנא ןײז טניז

 םישודק יד ןופ קנעדנא םעד ןקיבײאראפ ןגעװ טמיורטעג

 טכאמעג ןענעז טײצ עצנאג יד .ךוב־רוכזי א ןבעגםיורא ךרוד

 עלא וצ ןלעפא ךרוד גנוטכיר רעד ןיא ןעגנואימאב ןראװעג

 ןטערטגײרא ןטימ .ךוב ןראפ לאירעטאמ חוכמ טײלסדנאל

 רעציזראפ ןוא ״ןוגרא״ ןופ רעציזראפ םלא ןײשנאז יכדרמ ןופ

 טקראטשראפ ןענעז ,ךוב־רוכזי ןראפ טעטימאק־עיצקאדער ןופ

 .קינלעימכ םקנפ םעד ןבעגוצסיורא ןעגנוטײרגוצ יד ןראװעג

 ןעגנודנעװ ענײמעגלא ןראװעג מכאמעג ןענעז ךאנרעד דלאב

 ־ראפ ץא ןקעטאילביב ,ןוױכרא ,םעיצוטיטסניא ענעדישראפ וצ

 ןביוהעגנא ןבאה טאטלוזער ןיא ןוא — ןענאזרעפ ענעדיש

 שקורדעגפא ךיוא זיא׳ס .ןלאירעטאמ עטשרע יד ןםילפנײרא
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 .ױרפ ןוא ץנימ רעזײל השמ ,ןטאטש־עטקינײאראפ יד ןיא טעטימאק־םפליה רעקינלעימכ ןופ טנעדיזערפ ןראפ טנװא־םינפ־תלבק

 ־אדער —שילגנע ןואשידײ ,תירבעןיא טקעפםארפ א ןראװעג

 רחש־ןב השמ ןופ ףליה רעד טימ ןײשנאז יכדרמ ןופ טריג

 ןענישרעד זיא סאװ טקעפסארפ רעד .טסילדלאג יכדרמ ןוא

 עלא ןשיװצ ןראװעג טײרפשראפ זיא ןראלפמעזקע טנזיוט ןיא

 ןעװעג זיא ףורפא רעד .טלעװ רעד ןיא ןענײאראפ רעקינלעימכ

 רעדילגטימ ערעזדנוא ןבאה דלאב — רעקידתובהלתה א

 זיא ףליה עלעיצנאניפ ךיוא .ןלאירעטאמ ןקישוצ ןביוהעגנא

 ךיז טאה ךוב םאד ןטײרגוצ םײב טעברא יד ןוא ןעמוקעגנא

 .ןביוהעגנא

 וצ וװרפ א ןראװעג טכאמעג זיא טײצ רעקיבלעז רעד ןיא

 ־וצפיוא ידכ ץאלפ א טארטאטש רעביבא לת ןופ ןעמוקאב

 חוכמ ןתמו־אשמ א .״קינלימח תיב״ םעד םיא ףיוא ןלעטש

 ןײשנאז יכדרמ רעציזראפ םעד דצמ ןראװעג טריפעג זיא םעד

 בוליכיא השמ טנעדיזערפ־טאטש־עציװ ןטימ רחש־ןב השמ ןוא

 םעד ראפ עיטאפמים םיורג ןזיװעגסיורא טאה רעכלעװ ,ל״ז

 זיא היריע יד .לעוטקא טציא ךיוא זיא עגארפ יד .טקעיארפ

 ןרינאפעד טעװ ןוגרא רעד יװ דלאב ץאלפ םעד ןבעג וצ טײרג

 ךיוא .יוב םעד ןופ גנורעכיזראפ רעד ראפ עמוס עםיװעג א

 ,טקעיארפ־יוב א ןראװעג טײרגעגוצ טקעטיכרא ןא ךרוד זיא

 ןטפאשנאמדנאל עלא וצ ןראװעג טקישעגוצ זיא םאװ

 םעד ןריזילאער ןטערטוצ ןגעװ ראלוקריצ א טימ ןעמאזוצ

 .ביבא־לת ןיא ״קינלימח תיב״ א ןופ יזבפיוא

 עקימאטשפא — תוחפשמ 400 ךרעב ךיז ןעניפעג לארשי ןיא

 ײז .־^ואל ןצנאג ןרעביא טײרפשעצ ןעגעז םאװ קינלעימכ ןופ

 ־ ןטיבעג עלא ףיוא דגאל ןום ןבעל ןיא טלצראװראפ ןענעז

 בור רעד .טפאשטריװדנאל ןוא הכאלמ ,רחסמ ,עירטסודניא

 .םוקפױא־הגידמ םעד ךאנ ןעװעג־הלוע זיא ײז ןופ

 ־ודק יד ןופ קנעדנא םוצ הרכזא ןא ראפ טמוק ראי םעדעי

 עלא ראפ עטאד עקילײה א ןראװעג זיא תישארב תבש .םיש

 ןעמוק דנאל ןלײט עלא ןופ רעקיגלעימכ .טײלסדנאל ערעזדנוא

 יד ןיא טנדראעגנײא ןרעװ םאװ ,תורכזא יד וצ ןעמאזוצ ךיז

 ןבאה תורכזא עקיטציאזיב יד ןיא .ביבא־לת ןופ ןלאז עטםערג

 עכלעװ םוטנדײ ןשייליופ ןופ רעריפ ליפ טקילײטאב ךיוא ךיז

 קחצי ײז ןשיװצ ,םוקמוא ןראפ קינלעימכ ןכוזאב ןגעלפ

 די״ ןופ רעײטשראפ ,רעלעה ר״ד ,לבבורז בקעי ,םיובגירג

 טכירעגפא ןרעװ תורכזא יד .ערעדנא ןוא ןאמכײט ר״ד ״םשו

 ׳ה ,ל״הצ ןופ ןזח־טפיוה ,רעגרעבנײװ־למרכ :םינזח יד ךרוד

 .א .א ,ןאדנאל ןיא ןזח טציא — רעשראפ

 רעקינלעימכ ךיז ןעלמאזראפ הרכזא רעד ךאנ סנגראמוצ

 יד ןיא) — ״האושה ףתרמ״ ןיא .םילשורי ןיא ״ןױצ־רה״ ןפיוא

 ײב .(ןדײ ןאילימ םקעז ענעמוקעגמוא יד ןופ רכז םוצ ןלײה

 ׳קינלעימכ ישודק יד ןופ קנעדנא םוצ הבצמ־ראמראמ א

 ײב טרעװ ,1957 ראי ןיא ןראװעג טרעיומעגנײא זיא סאװ

 .רובצב שידק ןוא רוכזי טגאזעג טכיל־רוכזי ענעדנוצעגנא

 רעקינלעימכ ןשיװצ טקאטנאק םעד ןקראטשראפ וצ ידכ

 ןרעװ ,לארשי ןיא רעדירב ערעײז טימ ץראל־ץוח ןיא ןדײ

 ןופ רעקינלעימכ דובכל סעמאנפיוא עמעראװ טנדראעגנײא

 עקיזאד יד .לארשי ןײק ןטםירוט סלא ןעמוק סאװ ,ץראל־ץוח

 טײלגאב ןשיט עטקעדעג ײב ראפ בור־יפ־לע ןעמוק ןטעקנאב

 .רעמענלײטגא רעטרעדנוה ןוא ןטירטפיוא־טםנוק טימ
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 טנדראעגנײא טציא זיב ןענעז סמינפ־תלבק עכעלרעײפ

 :דנאלםיוא ןופ טםעג — טנײרפ עקידנגלאפ דובכל ןראװעג

 ןײז ןוא ןאמטוג יכדרמ ,(זיראפ) ל״ז רעקוצרענאק־ןהכ עקלע

 ׳(דײרקנארפ)ןאמ ריא ןוא שטיװאלפאט יורפ ,(עניטנעגרא)יורפ

 ,ל״ז םולבנראק עקצרעה עדאנאק ןיא ״ףילער״ ןופ רעציזראפ

 ןוא ץנימ רזעילא השמ דנאבראפ רעזדנוא ןופ טנעדיזערפ

 ראדיזיא ,יורפ ןײז ןוא םולבנראק םעס ,(עקירעמא)יורפ ןײז

 ןוא רעלדנעהנײלק רוטרא ,(עדאנאק)יורפ ןײז ןוא םולבנראק

 ׳יעקירעמא)יקסװאקישטליװ טנײרפ ׳יקצילראג טנײרפ ׳יורפ ןײז

 ׳שזאלאמם השמ עניטנעגרא ןיא ןײאראפ .ל .ל ןופ רעציזראפ

 החפשמ ןוא םיובנםינ החפשמ ׳יורפ ןײז ןוא גרעבנזײא טנײרפ

 .(עואנאק)ץיװארױ

 ־לאפ דובכל סעמאנפיוא ןעמוקעגראפ ןענעז 1958 ראי ןיא

 ־ראי 10 יד וצ ןעמוקעג ןענעז עכלעװ טײלסדנאל עקידנג

 ױרפ ןײז ןוא ןיטראמ יליװ :לארשי תנידמ ןופ ןטײקכעלרעײכ

 ־נשאמ־יקצעסאיפ יורפ ,(עקירעמא) םאראי יורפ ,(עדאנאק)

 ־טנעמ טנײרפ ,(עדאנאק)גרעברעבליז יורפ ,(לאערטנאמ)גרעב

 ־מארט יורפ .(זיראפ) ןאמלעפ .ה טאקאװדא .(עקירעמא) קיל

 (אעדיװעטנאמ) גרעבנײװ .(עדאנאק) סוקראמ־יקצעב

 ־סינאמ ןיא ןראװעג טלדנאװראפ ןענעז תוביסמ עקיזאד יד

 ןבילוצ ןקירדםיוא־דײרפ ןוא טפאשטנײרפ ןופ םעיצאטסעפ

 .עטנאקאב ןוא טנײרפ עטלא רעקינלעימכ טימ ךיז ןעעז

 ןיא ןליופ ןופ הילע־ןסאמ רעד ןופ גנואײנאב רעד טימ

 ךיז ןענעדראנײא םײב ףליה ןבעג וצ ןעװעג קיטיונ זיא עלא

 ײז .תוחפשמ רעקינלעימכ 35 ןעמוקעגנא ןענעז 1956 ראי

 ־ײנ יד דובכל םינפ־תלבק ןכעלטנפע ןכאנ דלאב .דנאל ןיא

 ליצ ןטימ םעיצקא ײר א ןראװעג טכאמעג ןענעז ענעמוקעג

 וצ לעפא רעזדנוא ףיוא .ףליה עקידלאב ײז ראפ ןפאש וצ

 ןראװעג טקישעגםיורא דלאב ןענעז ׳עקירעמא ןיא טײלםדנאל

 ךיוא .ענעמוקעג־ײנ יד ןשיװצ ןלײטראפ םוצ ךעלקעפדײפש

 ןפורעגפא ךיז ןבאה עניטנעגרא ןוא עדאנאק ןיא טײלסדנאל יד

 .םילוע יד ןופ גנונעדראנײא רעד תבוטל טרעײטשעגײב ןוא

 ־טיונ יד ןשיװצ ןראװעג טלײטראפ ןענעז ךעלקעפ־זײפש עלא

 תואװלה ןראװעג ןבעגעגםיורא ןענעז םע ןוא עטקיטפרעדאב

 עמום א ןעמאזוצ ״דחפשמ רעדעי ראפ טנופ 400 זיב 200 וצ —

 ןיא ןענאטשעג ךיוא זיא טאיראטערקעם רעד .טנופ 6000 ןופ

 ׳תונכום רעד וצ טעדנעװעג ךיז ןבאה םאװ ,,יד ןופ תושר

 א ןוא טעברא חוכמ סעיצוטיטסגיא ערעדגא ןוא תורדתסה

 וצ ףליה עלאמיםקאמ יד ןראװעג ןבעגעג זיא סע .גנוניוװ

 •ענעמוקעג־ײנ עלא ןופ טײקנדירפוצ רעד

 ךרודא לאמ עלא ןעײג רעלעב־םירופ עלענאיצידארט יד

 ערעזדנוא ךרוד דײרפ טימ ןעמונעגפיוא ןרעװ ׳גלאפרעד טימ

 תבוטל ןעמוס עשביה ץנאג ןײרא זעגנערב ןוא טײלםדנאל

 ־נומענרעטנוא־ספליה עוױטקורטסנאק ןופ גנוריסגאניפ רעד

 ןרעװ ןטײקיטעט עלא יד .קרעװ־םגנוקיבײאראפ ןוא ןעג

 ןיא ןעגנודלעמ ׳עםערפ רעד ןיא סעיצאקילבופ ךרוד טכאמעג

 וצ טקישעצ ןרעװ סאװ ןעגנודאלנײא טימ װירב ןוא אידאר

 תורכזא ליפ וצ .דנאל ןצנאג ןרעביא טײלסדנאל ערעזדנוא

 קינלעימנ ןגעװ ןעלקיטרא־קנעדעג ןענישרעד ךיוא ןענעז

 .״סעײנ עטצעל״ ביבא־לת ןיא גנוטײצ־גאט רעשידײ רעד ןיא

 ״לארשיב קינלימח יאצױ ןוגרא״ ןופ טאיראטערקעס רעד

 ערעזדנוא טימ טקאטנא? ןכעלוױרב ןקידרדסכ ןיא טײטש

 ־קנארפ ,עגיטנעגרא ׳עדאנאק ׳עקירעמא ןיא ןטפאשנאמסונאל

 ןוא דנאלגנע ׳עױױלאב ׳ליזארב ןיא םידיחי טימ ןוא ךײר

 ־נאמםדנאל עלא יד ראפ זיא לארשי ןיא ןוגרא רעד .ןליופ

 .ןטכיזניה עלא ןיא רעטנעצ א םידיחי ןוא ןטפאש

 ־םניא ליפ טימ ןעמאזוצ טעברא ןוא וױטקא זיא ןוגרא רעד

 תיזכרמ הדוגא״ ,״ןילופ ילוע תודחאתה״ :יװ ׳םעיצוטיט

 ,״ןוכםחו האװלה קנב״ ,״םשו די״ ,״תיביטקורטסנוק הרזעל

 ןכוז ראפ גנולײטפא ׳לארשיל תמיק ןרק ןופ ״םישודקה רעי״

 ןוגרא״ ,״םיצאנב םימחולה ןוגרא״ ,תונכוס רעד ײב םיבורק

 רעײטשראפ .״סערגנאק־טלעװ רעשידײ״ ןוא ,״םינזיטרפה

 ־סדנאל רעקינלעימכ ןופ עיצאגעלעו
 ץנארק א טגײל לארשי ןיא טפאשנאמ

 טנעמונאמ םעד ןליהטנא םײב ןעמולב
 ץוביק ןיא שטיװע',ױא יכדרמ ץפ

 .״יכדרמ־די״

 המלש ,םקופ ןמלז : סקניל ףיוא סטכער ןופ
 עינאמ ,סקופ הנח ,רעגנוא ןמלק ,ןאמ־ינ
 ,טםילדלאג לטאמ ,ןײשנאז השמ ,סקופ
 ,רעקוצרענאק קודצ ,תור רעטכאט \ײז

 .רעלימ עשטיא
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 לארשי ןיא עיצאזינאגרא רעקינלעימכ רעד ןופ רעדנירג
 טסילדלאג לטאמ ,רעגנוא ןמלק — ״קינלימח יאצױ ןוגרא״ ןופ עיצאגעלעד רעד ןופ רעײטשראפ יד
 .יכדרמ די ץוביק ןוא שטיװעלעינא יכדרמ ןופ לאמקנעד םײב ץנארק םעד ןגײל ןאמײנ המלש ןוא

 (סטכער ןיפ רעטײװצ) רעקוצרענאק קודצ רעדנעציזראפ רעד עיצאגילעד רעד ןופ שארב

 ןראפנעמאזוצ וצ ןטעבראפ טפא ןרעװ ״ןוגרא״ רעזדנוא ןופ

 ןדנאבראפ ןוא סעיצוטיטסגיא עקיזאד יד ןופ ןעגנוציז ןוא

 ־רעײטשראפ א .םיניגע עטריראב יד וצ גנולעטש ןעמענ ןוא

 ןופ גנורעײפ רעד ןיא טקילײטאב ךיז טאה ןוגרא ןופ טפאש

 רעװעשראװ ןופ טנאדנעמאק ןראפ לאמקנעד םעד ןליהטנא

 םעד ןענעפע םײב /׳יכדרמ די״ ץוביק ןיא דנאטשפיוא־אטעג

 גנורעײפ־קנעדעג רעד ןיא ,״תואטיגה ימחול״ ץוביק ןופ ײזומ

 ־אטסעפיגאמ־קנעדעג רעד ןיא ,״הבגנ״ ןופ רעפמעק יד ראפ

 .א״א ,״ןילופ ישודק רעי״ ןיא עיצ

 ־סערג יד טכאמעג ןוגרא רעד טאה ראי ײװצ עטצעל יד ןיא

 ןראפ לאירעטאמ םאד ןרירטנעצנאק וצ ןעגנוגנערטשנא עט

 יכדרמ טימ ץיפש ןיא טעטימאק־עיצקאדער רעד .ךוב־רוכזי

 רעד עבלעװ ףיוא ןעגנוציז עליבאטס ןטלאהעגפא טאה ץישנאז

 ןיא םיא ןבעגפא ןראפ ןראװעג טנעײלעג זיא לאירעטאמ

 .קורד

 ־עג טרעװ ,״קינלעימכ םקגפ״ ןופ ןעגײשרעד ןטימ ,טציא

 ןצנאלפ ןגעװ ״לארשיל תמיק ןרק״ ןטימ ןתמו־אשמ א טריפ

 רעי״ ןופ םאר ןיא קינלעימכ ןופ םישודק יד רכזל לדלעװ א

 ןכאלשעג טעװ טימרעד .הדוהי ןופ גרעב יד ןיא ״ןילופ ישודק

 ןיפ קנעדנא םעד ןקיבײאראפ ןופ גניר רעטשרע רעד ןרעװ

 •קינלעימכ תליהק רענעראװעג־בורח רעד

 קינלימח יאצױ ןוגרא״ דעװ םוצ ןרעהעג רפםה םױס םײב

 :םירבח עדנעגלאפ ״לארשיב

 ,טסילדלאג לטאמ ,רעקוצרענאק קודצ ,ןײשנאז יכדרמ

 השמ ׳לעגרוג השמ ,סקופ הנח ׳ןאמײנ המלש ׳רעגנוא ןמלק
 .שזאצנאמ השנמ ןוא ןײשנאז־ירהז השמ ,שזאלאמס
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 ♦זיראפ ןופ שסיװאלפאר הרש הנח ןוא עדאנאק ןופ ןעזאר לדױ ראפ םינפ תלבק
 ,אטנאראט ןופ ןעזאר לדױ ןוא ןעזאר יורפ ,םקופ הנח ,ןאמײנ .רמלש ,קאטלושז — שטיװאמלאק הרש ,ןײשנאז השמ : סטכער ןופ ןציז סע

 העגנוא ןמלק ,שטיװאלפאט — ילמרכ לאומש היראפ ןופ ןאמ ןיא ןיא שטיװאלפאט יורפ העקוצרענאק קודצ

 יליװ ,יטנאראט ןופ ןיטראמ יורפ /קראי־ױג ןופ סאראי יורפ ,ןאמרעביל בקעי העקוצרענאק קודצ .םקופ הנח .לעגרוג השמ : סטכער ןופ ןציז
 ♦ילאמ םוחנ ןײשנאז השמ ,קראיריג ןופ ץיװאקרעב רעה ןוא ץיװאקרעב יורפ ,ןײשנאז יכדרמ ,עטנאראט ןופ ןיטראמ

 הקבר ,שזאציאמ השנמ ױקםרובמאס לארשי ,רעקוצרענאק יורפ ,שטיװעלשעשט לארשי ,ןאמריביל יורפ ,ןאמרעביל ןימינב : סטכער ןופ ןעײטש
 ,ןיטראמ ףסױ ,טסילדלאג עלעב ,טםילדלאג יכדרמ ,ינדאגיװ םהרבא ,ןאמײנ הנח ,ןאמײנ המלש ,ינדאגיװ יורפ ,םקום לארשי ,םקום יכדרמ ,ילאמ

 ♦ןײשנאז האל ,ןײשנאז עדירפ ,ץעיװאקול יורפ



 לארשײתנידמ װפ טסניד ןיא רעקינלעימכ

 ןרעטש לארשי ׳ר

 .למײח ׳ר ׳ןיבר ןופ לקינײא ןא זיא ןרעטש עקלארשי ׳ר

 זיא ךיג ראג .1925 ראי ןיא רע זיא לארשי־ץרא ןײק ןעמוקעג

 — טפאשדנאל רעקידלארשי־ץרא רעד ןופ קיטש א ןראװעג רע

 •תבשל זירכמ סלא דנאל ןצנאג ןיא ןראװעג טנאקאב

 סיורא רע זיא ןדניצ־טכיל ראפ ,טכאנראפ קיטײרפ ןדעי

 ךאנ טאה רע סאװ ,טײפמארט א טימ הפיח ןופ ןסאג יד רעביא

 ,ןכלעװ ןיא רעטסעקרא ןשירעטילימ ןשיסור א ןופ טאדעג

 ןוא ,1905 ןיא גירק ןשינאפאי־שיםור ןתעב טנידעג טאה רע

 ״!תבש ,ךעלעדײ ,וט־וט״ :ןפורעג

 רעטעפש .וױטאיציניא רענעגײא ןופ ןאטעג רע טאה םאד

 עלעיצעפס א ןבעגוצסיורא טארטאטש םעד ןעגנוװצעג רע טאה

 עקאט זיא עקלארשי ׳ר ןוא תבש תרימש ןגעװ גנונעדראראפ

 .תבש־זירבמ רעשיטאטש רעלעיציפא רעד ןראװעג

 ןיא ,ביבא־לת ןײק ןעמוקעג עקלארשי ׳ר זיא הפיח ןופ

 דנאנאכאנ ראי קיםײרד יוזא .טאטש רעשידײ רעטשרע רעד

 וצ טכאנראפ קיטײרפ ןדעי ןדײ ןפורעג עקלארשי ׳ר טאה

 לאמא ,סופוצ לאמא .טכיל ןדניצ ןוא ןטפעשעג יד ןםילש

 א טימ ןראפעג רעטעפש ןוא ןגאװ ןוא־דרעפ טימ ןראפעג

 .ליבאמאטיוא ןשיטאטש

 טאה רע .גראז עקיצנײא ןײז ןעװעג טשיג זיא תבש־תרימש

 ןוא ביבא־לת ןיא תורשכ ןטיהפא ראפ ןאטעג ליפ ךיוא

 .תופירט ןופ ןטפעשעג יד ןגעק ףמאק א טריפעג

 ךרא היאר יד ןריולראפ רע טאה ןראי ערעטלע יד ףיוא

 ענײז וצ .םילשורי ןיא םינקז־בשומ א ןיא טנײה ךיז טניפעג

 האמ דע — ןאמםדנאל רעזדנוא ןשטניװ רימאל ראי 88

 !םירשעו

 יקסרעשטעשט ףלאװ

 ־וקעג .יקסרעשטעשט אבא רעבראג רעקינלעימכ ןופ ןוז א

 רעלאגעלמוא רעד טימ 1939 ילױ ןיא לארשי־ץרא ןײק ןעמ

 ןשינעמור ןופ ןעגנאגעגפא זיא םאװ ,״סאלרעפ םאל״ ףיש

 ןיא ,טפאשנאמ־ףיש יד טאה געװ ןפיוא .ץנאטסנאק טראפ

 טלאװעג טשינ ןוא ,טקײרטשראפ ,רעדנעלגנע יד ראפ דחפ

 יקסרעשטעשט (באז) ףלאװ
 טנעמאלרא.פ״לארשי ,תסנכ ןיא ןר־ס
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 ףיש יד טאה גנאלנכאװ .םעגערב־י״א יד וצ ןדײ יד ןריפוצ

 ־נובעצ ךיז ןבאה םילוע יד ןענאװ זיב םי ןרעביא טלגאװעג

 ןוא טפאשנאמ רעד טימ ןאטיפאקספיש םעד ןדנובעג ׳טעװעט

 רערעטצניפ א ןיא ףיש יד טריפעגוצ תוחוכ ענעגײא טימ

 ןגערב יד וצ — רעדנעלגנע יד ןופ זאנ רעד רעטנוא — טכאנ

 יד טאה טראד ןופ .הפיח ןופ טײװ טשינ ,לארשי־ץרא ןופ

 ןשיװצ .ןטקגופ ענעדישראפ ןיא טריפעגפא ןשטנעמ יד ״הנגה״

 •יקסרעשטעשט ףלאװ ןענופעג ךיוא ,טגאזעג יװ ,ךיז טאה ײז

 ךיז יקםרעשטעשט טאה גירקטלעװ ןופ ךורבסיוא םײב

 ןעמונעג ,טסגיד־רעטילימ ןשילגנע ןיא ןדלאמעג קיליװײרפ

 ןוא עילאטיא ןופ גנואײרפאב רעד ראפ ןפמאק יד ןיא לײטנא

 ןרעגאל־םיטילפ יד ןיא .גיוא ןעקניל ןיא ןראװעג טעדנוװראפ

 .רעדורב ןײז רע טנגעגאב עילאטיא ןיא

 ןא רע טבײה לארשי תנידמ ןופ גנורימאלקארפ רעד ךאנ

 םעד .תסנכ רעד ןופ טסניד־םגנונעדרא רעד ןיא ןטעברא וצ

 ־הנידמ רעד טניז רע טמענראפ ןטםאפ ןכעלטראװטנאראפ

 .גאט ןקיטנײה ןזיב גנודנירג

 ילרוג — יקצילרוג יליא
 ריפסקש לש הזחמב רבילוא דיקפתב

 (לקינײא ס׳היבוט־עשטיא)ןושרג ןופ ןוז א ,יקצילראג יליא

 קידנעײז־טלא .ביבא־לת ןיא 1935 ןיא ןריובעג ,״ארבאס״ א זיא

 רעד ףיוא ןטארטעגפיוא לאמ ןטשרע םוצ רע ױא ראי 18

 ןיא רע טליפש גאט ןקיטנײה ןזיב טלאמעד טניז ןוא עניב

 .רעטאעט־״ירעמאק״

 עקידגגאזוצ ןוא עגנױ ןופ עדאיעלפ רעד וצ טרעהעג יליא

 רע סאװ ןלאר ליפ יד .רעטאעט ןשיאערבעה ןופ םרעליפשיוש

 ןפורעגםיורא ןבאה ,עניב רעד ףיוא טרעפרעקראפ ןיוש טאה

 ןטײרב םײב יװ קיטירק־רעטאעט רעד ײב ןפורפא עמעראװ

 .םלוע־רעטאעט

 יד זיא יורפ ןײז .טארײהעג יליא טאה קירוצ ראי ײרד טימ

 וצ ןביוהעגנא טאה םאװ ,רוגמלא הליג ןירעליפשיוש עגנױ

 .ירעמאק ןיא ףיוא יז טערט טציא ןוא ״המיבה״ ןיא ןליפש וצ

 עניטנעגרא ןופ טםעג יד ראפ םינפ־תלבק
 .יורפ ןײז טימ ןאמטוג יכדרמ
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 ♦.♦שאמ לצומ דוא
 עםיורג ןופ רעלטשער ,תוחפשמ עצנאג ןופ םידיחי
 ־ארעגפא ךיז ןבאה ,םאטשמײה רעזדנוא ןופ ןגײװצ־עילימאם
 ןבעל ײנ רעײז ןעיוב ןביוהעגנא אד ןוא לארשי ןײק טעװעס
 ראפ עטסישעג א — ײז ןופ רענײא רעדעי ♦ןברוח ןכאג דלאב
 ןעגנערב עיצארטםוליא ןא יװ ♦ףאטש ןשיטמארד טימ לופ ךיז

 .קיטשרעפוק עלהכרב ןופ עטכישעג יד אד רימ
 עמאס םײב ןראװעג ןריובעג זיא קיטשרעפוק עלהכרב
 רעטכאט א ןעװעג זיא ,עלאפ עמןאמ ריא ♦ךורבםױא־המחלמ
 ־עשזדנעם ןיא םוג א טאהעג טאה םאװ ,ןאמפיוק לאכימ ןום
 .קיטשרעפוק לאיחי — רעטאפ ריא ♦קיגלעימכ ײב ץעיװאי
 רענײלק רעד ןופ לרוג רעד ןעװעג זיא רעטיב ןוא רעװש
 ןגיוזעגנײא ןיוש יז טאה ךלימ סרעטומ רעד טימ ♦עלהכרב
 יד ךאנרעד ןוא ןשינעבעלרעביא־המחלמ ערעװש יד ךיז ןיא
 יד תעשב — ןבעל ריא ןופ ראי ןטירד ןיא ♦גגוטארםיוא
 ןדײש טזומעג ךיז ןרעטלע יד ןבאה — 1942 ןיא ״םעיצקא״
 א וצ ןבעגעגפא ןעלהכרב ןבאה הניק קיצנײא רעײז מימ
 דניק רעײז רעמ ןבאיר ןרעטלע יד ♦רעיופ ןעמערא ןטנאקאב
 ןיא ןדײ עלא ןופ לרוג םעד טלײטעג ןבאה ײז ♦ןעזעג םשיג

 ♦עקגילבערט ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ײז — קיגלעימכ

 דניק ןײלק םלא קיטשרעפוק על׳הכרב

 ריא טאה טקידנעראפ ךיז טאה המחלמ יד ןעװ
 ־רעד קילעפוצ ךיז ,ןאמפיוק בקעי ,רעטעפ
 זיא רע ♦עלהכרב רענײלק רעד ןגעװ טםיװ
 םראד עקאט ןוא רעיופ םוצ קעװא ךײלג
 טעשאפ יז יװ עלהכרב עגײלק יד ןפארטעג
 ־ימאב עגנאל ךאנ ♦עקנאל רעד ףיוא תומהב
 ןעמוקאבוצסיורא ןעגנולעג םיא זיא ןעגנוא
 ןעגנערב וצ יז ןוא רעיופ םעד ןופ ןעלהכרב

 ♦לארשי ןײק םולשב
 ןגיוצרעד ךיז עלהכרב טאה הנאל ןיא אד
 ־ײרפ רעטעפש ךיז טאה ,המחור ץוביק ןיא
 ןעצ ןיא ♦ײמרא רעד ןיא טריזיליבאכ קיליװ
 ןיא רעקינלעימכ יד ןבאה רעטעפש ראי
 רעד וצ יז ןריפ וצ ןעװעג־הכוז לארשי
 םהרבא טימ טאהעג־הנותח טאה יז ♦הפוה
 ךיוא טאה סאװ האש עטלא ןופ ןוז א האש
 ־אב ערעװש ןיא טבעלעגרעביא המחלמ יד
 ףראד א ןיא שינעשלעהאב א ןיא ,ןעגנוגניד

 ♦קינלעימכ ןופ טײװ טשינ

 ד״יה קיטשרעפוק עלאפ ןוא לאיחי

 ל״הצ ןופ רױגומ ןיא על׳הכרב

 לארשי ןיא 1958 ראי ןיא הגותח רעד ףיוא



 עקירעמא ויא רעקינלעימב טימ / ץנימ רעזײל השמ
 (קראי־ױנ)

 ןעװעג ךיא ןיב ,עקירעמא ןײק ןעמוקעגגא ןיב ךיא יװ דלאב

 .טײלסדנאל רעקינלעימכ טימ ןפערט וצ ךיז טריסערעטניאראפ

 עלא .טפאשנאמםדנאל ערעדנוזאב ץיק רעבא ןעװעג טשינ

 ־תילב .יטעײסאס רעצלעיק רעד ןיא רעדילגטימ ןעװעג ןענעז

 ־ןקנארק רעצלעיק םעד ןיא ןסאלשעגנא ךיז ךיא באה ארירב

 ערעײז וצ ןעגנאגעג טפא ןיב ןוא ןײאראפ־םגנוציטשרעטניא

 .רעקינלעימכ טימ ןפארטעג לאמא ךיז טראד ןוא ,ןעגניטימ

 ןיא ןעמונעג טשינ לײטנא ןײק ,וױטקא ןעװעג טשיג ןענעז ײז

 .םעיסוקסיד יד

 ־עציװ סלא ןראװעג טלײװרעד ךיא ןיב 1928 ראי ןיא

 סאװ ׳דובכ רעסיורג רעד .ןײאראפ רעצלעיק ןופ רעציזראפ

 ,טעברא רעכעלטפאשלעזעג ןײמ ראפ טלײטעגוצ רימ טאה ןעמ

 ־מורא קידנעטש ןיב ךיא ...ןצראה םוצ ןעװעג טשינ רימ זיא

 ןיא טײלםדנאל רעקינלעימכ יד זא קנאדעג םעד טימ ןעגנאגעג

 ידכ עיצאזינאגרא רענעגײא ןא ןבאה ןפראד ןוא ןזומ קראי־ױנ

 ־מײה רעזנוא ןײז קיפליהײב םעפע טימ ןענעק ןלאז רימ

 ןאראפ זיא סע זא ,ןענופעגסיוא ךיא באה רעטעפש .לטעטש

 םעד טגארט סאװ שטנערב־״גניר־רעטעברא״ רעקינלעימכ א

 ןראװעג טעדגירגעג ךאנ זיא שטנערב רעד .246 רעמוג

 .ןשטנעמ־ײטראפ ןענעז םראטאיציניא יד ןוא 1914 ראי ןיא

 ןטלאװ שטגערב םעד ןופ רעדילגטימ יד ןעװ ,ךעלדנעטשראפ

 זיא ...םולש ןעװעג רשפא טלאװ ײטראפ ןײא וצ טגנאלאב

 שטנערב םעד ןיא עינאמראה ןײק ןעװעג טשינ רעבירעד

 טעברא־םפליה ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט ןעװעג ןענעז ײז .246

 רעד ךאנ ךײלג קינלעימכ ןיא עדנעדײלטיונ יד תבוטל

 ןשטנעמ ןלעיצעפם א טריגעלעד ןוא ״דמחלמ־טלעװ רעטשרע

 ןעװעג זיא םאד .טלעג ןלײטסיוא לאז רע קינלעימכ ןײק

 טימ .גרעברעבליז חםפ ׳ןוז א םרעכאמנשאמאק עלעמהרבא

 לכימ ,רעגעלרעפ המלש :טריפעגנא טאה טעטימאק םעד

 .גרעברעבליז חספ ןוא דלעפײנ ךלמ ,סיפסא ףםױ ,יקצירז

 ךיז טבײה עקירעמא ןיא רעקינלעימכ ןופ עטכישעג יד

 ןענעז ןראי רע־80 עטעפש יד ןיא ןיוש .רעירפ ךאנ ןא רעבא

 :רעקיגלעימכ עקידנגלאפ קראי־ױנ ןײק ןעמוקעג

 •גרעברעבליז ןועמש ,(טנעמאיד) רעכאמעקאפ עטאג השמ

 ,(רעלדנעהנםקא לאפר ןופ םעדײא ןא) ץיװאקראמ ןמלז השמ

 ־םאמ לקעי) םוראי דוד ,(יקסװאלדיש) רעדײגש שרעה םייח

 רעביוט רעד ,(רעדײנש א) ןאמדירפ בקעי ,(רעדורב א סלאק

 ־רעטסאפ ןמלק ,קיראנאק המלש ,(גרעבנעזײא) רעדײנש השמ

 .ןוז א ם׳דמלמ בײל השמ .רעצינש םײח ןוא קאנ

 טימ טגדראעגנײא טאהעג ןיוש ךיז ןבאה טײלםדנאל יד זא

 ןעמ טאה ,ןעװעג ךיוא זיא הםנרפ ןוא םעילימאם ערעײז

 ךיז ןבאה ײז .ךיוא המשנ רעד ראפ םעפע ןטכארט ןעמונעג

 א ןיא טבעלעג טאה ןעמ וװ לטעטש םעד ןיא טקנעבראפ

 ,לביטש א ןיא רעװ ןוא שרדמ תיב ןיא רעװ ,הביבס רעשידײ

 ןבאה ...ערעפםאמטא רעשימײה א ןיא טכארבראפ טאה ןעמ וװ

 ־ײא ןא טעדנירגעג טײלסדנאל רעקינלעימכ עטשרע יד עקאט

 —1904 ראי ןיא .״שמשה רואמ״ 1888 ראי ןיא הרבח רענעג

 ןבארבעגםיוא זיא גירק רעשינאפאי־שיםור רעד ןעװ ,1903

 עכלעװ טײלםדנאל רעקינלעימכ ןעמוקעג רעדיװ ןענעז —

 טאה ײז .הרבח רעקינלעימכ רעד ןיא ןסאלשעגנא ךיז ןבאה

 תודועם־שולש רעד טלעטשעגנדירפוצ טשינ רעמ רעבא ןיוש

 ־אגרא ןגעװ ןדער וצ ןביוהעגנא ןבאה ןוא הכלמ־הװלמ רעדא

 רעקיטײזנגעק ןוא טיפענעב־ןקנארק ןופ ןײראפ א ןריזיג

 .עציטש

 דעטשרע רעד ןראװעג טעדנירגעג זיא 1909 ראי ןופ ףום םײב

 טאה סאװ ,ן>יראפ־סגגוציטשרעטנוא־ןקגארק רעקינלעימב

 18 עצנאג ןעמונעג טאה םעדכאנ .ראי 2 זיולב טריטםיזקע

 רעקינלעימכ עקיטציא יד טריזינאגרא באה ךיא זיב ,ראי

 .יטעײסאס

 זיא רעכלעװ רעצינש םײח ןאמםדגאל רעזנוא קנאד א

 ־ײסאס״ רעקיראפ רעד ןופ טנעדיזערפ רעטצעל רעד ןעװעג

 ענעבילבעגרעביא סאד ןטיהעגפא ײרטעג טאה ןוא ״יטע

 $ 100 ןופ לכיב־קנאב א ןופ ןענאטשאב זיא םאװ ,ןגעמראפ

 עקירעמא ןיא טײלםדנאל רעקינלעימכ יד ןופ ראינעם
 זינותח רענעדלאג רעײז וצ יורפ ץיז טימ ץנימ רעחיל השמ
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 ןצנאגניא ןזיװעגםיורא ראי 18 ךאנ ךיז טאה סאװי רעטראשט

 טײהרעד ןופ ךיא באה רעצינש םײח ןאמסדנאל םעד .זאלטרעװ

 .רימ ןופ רעטלע ראי 12 א טימ ןעװעג זיא רע .טנעקעג טשינ

 רימ וצ זיא (רעדנאשז) גרעבנעזײא השמ ןאמסדנאל רעזנוא

 ךיז ןבאה רימ .רעצינש םײח טימ ןעמאזוצ ןעמוקרעבירא

 ערעזבוא ןופ תונורכז טגנערבעגפיורא ןוא טײרפרעד קראטש

 רעדירב ענײמ זא ,ךיז טנאמרעד ןוא לטעטשמײה ןוא תוחפשמ

 ןרידוטשנײא זיוה ןיא ײז וצ ןעמוק ןגעלפ עטאנ ןוא ריאמ

 רעזנוא •״ליפש־שורושחא,, רעד רעטאפ ןײז טימ ןעמאזוצ

 ןוא דוביכ םענײפ ײב .ןעלצראװ ןגאלשעג טאה טפאשטנאקאב

 ־פארא ךיז רעצינש טנײרפ טאה ערעפםאמטא רעבעלטנײרפ

 זיא קירוצ ראי 18 טימ יוזאיװ טלײצרעד ׳ןצראה ןופ טדערעג

 ןיפ יטעײםאם רעקינלעימכ עטשרע יד ןראװעג טחילעגפיוא

 01ווה61מ!61(6ז $1^1( 86מ.צסם161ץ ס!קס13ת{),1חם.

 ץיאועפ .סנוא ועסנארס רעסינלעימח
 ! רעדירב דנוא רעטםעװט׳ עהטרעװ

 רעד ןיא ןעםילשוצנא ךיז ןעראװעג ןעסאלשעב ױא גניטימ ןעטצעל רעזנוא ײב
 ךאװטימ הנאלשטײד ןיא ןעדיא זןיוא תופידר יד ןעגעג עיצארטסנאמעד רעלטיה־יטנא

 .סערגנ,אק ןעשידיא םעד ןופ טריפעגכרוד ,1933 ,יאמ ןעט10 םער
 ןעמוקנעמאזוצ ךיז טעװ רענעב רעזנוא טימ■ עצנאג א םלא יטעײםאס רעזנוא
 רענײק .פראש רהוא ײװצ םוא ,קראי ױנ ,טירטס עט17 רענראק וינעװע עטײװצ ףיוא

 .שטראמ טסעטארפ׳ ןעזיד וצ ןעמוק ןעלהעפראפ טינ ראט
 ,ץרא ךרד טימ
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 רעד .םנעד ירעליזקא סידילק גנאי רעקינלעימח רעזנוא ןיא טינ ךיוא טםעגראפ .ב .נ
 י .נ ,טירטס עט5 טםיא 210 ,אאה ןעװאהטעב ןיא ,יאמ ןעט13 םער ,תבט׳ ןעמוקראפ טעװ סנעד
 !ךיוא זיא סעםולום רעײז ליױו ,םעסקוט א ראפ גנױנענרעםנוא רעײז ןעכאמ ןעײרם ןעפראד רימ

 .סעסקוס רעזנוא

 תבש א ןיא גנוציז א ףיוא .טנעדיזערפ ןעװעג זיא רע רעכלעװ

 ײװצ ןבאה ׳עיסוקסיד רעטמעראװעצ א ײב טכאנ־רעד־ףיוא

 ןעמ זא טײװ יװא ,ןגירק ךיז ןעמונעג גנולצולפ רעדילגטימ

 טוװרפעג רע טאה טנעדיזערפ םלא .טנעה ןביוהעג ךיוא טאה

 יד ןסילש טזומעג טאה רע .ןטאטלוזער ןא רעבא ,םולש ןכאמ

 ־טימ ,דחפ א ןפראװעגנא טאה טנעדיצניא רעד .גגולמאזראפ

 א וצ רעדיװ ןעמוק וצ ןקארשעג טושפ ךיז ןבאה רעדילג

 .1911 ףום ןעװעג זיא סאד .גגולמאזראפ

 ־עבילבראפ מעד ןגעװ רימ טלײצרעד רעצינש טנײרפ ןײמ

 ךאנ רעבא ,קנאב ןיא ראלאד 100 ןעװעג .ךגעמראפ״ םענ

 טלעג טלמאזעג טאה ןעמ ןעװ ,המחלמ־טלעװ רעטשרע רעד

 ראלאד 50 טקישעג טלעג םעד ןופ ןעמ טאה קינלעימכ ראפ

 ןכב זיא ,$5 טםאקעג טאה טלעג םאד ןקיש ,קינלעימכ ןײק

 ךיוא .ןבעג וצ טײרג ןיוש רימ זיא רע עכלעװ ,$ 45 ןבילבעג

 רעד ןופ ״רעטראשט״ ןטלא ןגעװ טלײצרעד רימ רע טאה

 רעטראשט םעד ןםאלשאב ,ןכג ןבאה רימ .טפאשגאמםדנאל

 קיטליג ךאנ זיא רע ביוא ןוא טאקאװדא ןא וצ ןבעגרעביא

 םעד וליפא ןוא טפאשנאמםדנאל יד ןריזינאגראער רימ ןלעװ

 א ןפור וצ ןםאלשאב רימ ןבאה ךיוא .ןרעדנע טשינ ןעמאנ

 ךיא .1929 רעבמעצעד ןט־15 םעד קיטנוז ףיוא גנולמאזראפ

 ־םדנאל עקידנגלאפ יד וצ ןטראק־טסאפ 13 טקישעגםיורא באה

 ,ןאמטוג עשטיא ,גרעבנעזײא השמ ,רעצינש םײח ;טײל

 בייל שריה ׳ןאמלוש עפיל ,ןאמלוש רעטלא ,רעטטאר ילראשט

 רעזאל ,קיגרעמ החמש ,ןאמרעממיצ ראדיזיא ,ןאמרעממיצ

 בקעי ץוחא .ןאמלוש בקעי ןוא דלעפײנ לדײ ,גרעבנעזאר

 ךעבענ טאה םיא טימ .עלא קידנזעװנא ןעװעג ןענעז ןאמלוש

 .סופ א טפאלקעצ ךיז רע טאה געװ ןפיוא .לאפראפ א טריסאפ

 םלא ןראװעג טרינימאנ ךיא ןיב גנולמאזראפ רעד ףיוא

 יד ײב .טנעדיזערפ־סיױו םלא רעצינש םײח ןוא טנעדיזערפ

 סאד .טנערוקנאק א ןעמוקאבוצ ךיא באה סעיצאנימאנ עטצעל

 טאה טפאשרעדילגטימ רעזדנוא .רעגעלרעפ לארשי ןעװעג זיא

 זיא רעמיצ רעד .ןאזרעפ 140 טלײצעג ןיוש ןלאװי עטשרע יד ײב

 סטעלאב יד ןלײטסיוא םײב ,ןשטנעמ טימ טלופרעביא ןעװעג

 ןוא טראװ א ןטעבעג רעגעלרעפ לארשי טאה ,ןעמיטש וצ

 ־יזערפ ףיוא רוטאדידנאק ןײז קירוצ טיצ רע זא ,טרעלקרעד

 ןפיוא רענײא ןבילבעג ךיא ןיב יוזא .ןטםניג ןײמ וצ טנעד

 .ןרידאלפא וצ קראטש ןביוהעגנא ןבאה עטלמאזראפ יד .דלעפ

 רעטשרע םלא ןראװעג טלײװרעד קימיטשנײא ךיא ןיב יוזא

 ...ימײםאס רעקינלעימכ רעטריזינאגרא־ײנ רעד ןיא טנעדיזערפ

 ךיא ןוא טקנאדאב קיצראה טײלסדנאל ענײמ באה ךיא

 טעװ 1930 ראי םעד ןיא זא ןכארפשראפ קילײה ײז באה

 ־נעמעצ־קראטש א ןופ טנעמאדנופ רעד ןרעװ טגײלעגקעװא

 .טפאשנאמםדנאל רעטײנאב רעד ןופ ןינב ןטריט

 גנורעװשנײא יד ןעמוקעגראפ זיא רעטעפש ןכאװ 2 טימ

 ־לאקאטארפ רענעעזעגםיוראפ רעד .עיצארטסינימדא רעד ןיפ

 ־םיוראפ טשינ בילוצ רעבא טאה םוראי לשרעה ראטערקעס

 טרעװ רעגעלרעפ לארשי .ןגיוצעגקירוצ ךיז תובים ענעעזעג

 .1930 ראי ןראפ ראטערקעס־לאקאטארפ סלא ןריוװשעגנײא

 .רעדילגטימ 7 ןופ עוױטוקעזקע ןא ןראװעג טלײװעג זיא םע

 ײב ןראװעג ןטלאהעגפא זיא םאװ ,גנוציז רעטשרע ריא ףיוא

 עקיטכיװ ײרד ןראװעג טלדנאהאב ןענעז גנוניוװ רעד ןיא רימ

 ,עיצוטיטסנאק יד ;םלוע־תיב א ;רעטראשט רעד * ןטקנופ

 ־ראפ ןיא .קימיטשנײא ןראװעג ןעמונעגנא ןענעז ןסולשאב יד

 םעד טאהעג ןיוש רימ ןבאה ןטאנאמ 6 עטשרע יד ןופ ףיול

 יד .םלוע־תיב םענעגײא ןא טפיוקעג ךיוא ןוא רעטראשט

 רימ ןבאה ןצעזעג־עיצוטיטםנאק ענעבירשעגנא גנאל ןופ ןיוש

 רעד ןופ טראװראפ ןיא .1933 ראי ןיא ןקורד םוצ ןבעגעג

 טײהנגעלעג א ןבעג וצ םוא״ :טגאזעג טרעװ עיצוטיטסנאק

 ךיז רערילגטימ ערעזדנוא ןופ עטנאקאב ןוא טנײרפ עלא

 ןענעז ײז ביוא דישרעטנוא ןא יטײסאם רעד ןיא ןסילשוצנא

 ־ועכלעװ טימ ןדנובראפ ןענעז רעדא ,ןענאזעגײרפ ,זעיגילער

 יד זא ךעלקירדסיוא אד רימ ןרעלקרעד ,גנוגעװאב זיא סע

 טשינ ןעק ןוא שיאײטראפמוא ןבײלב זומ ןוא זיא יטײםאס

 ראפ ראנ קעװצ ןרעדנא זיא סע ןכלעװ ראפ ןרעװ טצונעגםיוא

 י־, רעסיוא .ןראװעג טעדנירגעג זיא יטײסאם יד םאװ ׳םעד

 טײקכעלרעדירב ,טפאשטנײרפ ןענעז ןטיפענעב עלעירעטאמ

 ״יטעײםאם רעד ןופ ןפיצנירפ־טנורג יד תודחא ןוא

 עכעלטפאשלעזעג״ ;טגאזעג טרעװ 2 רעמונ ףארנאראפ ןיא

 ,טיונ א ןופ טײצ ןיא עציטש עקיטײזנגעק ,ןטפנוקגעמאזוצ

 זיא םאד — ״טנעמיודנע ,גגוקידרעאב ,טיפעגעב־ןעקנארק

 ,דילגטימ א ןופ לאפ־טיוט א ןיא .רעײטש־פאק רעקידראלאד 1
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 דאלאד ליפ יוזא טלאצעגםיוא ןעמוקאב הנמלא יד טאה

 רעד ןיא ןםאלשעגנא ןעװעג ןענעז םע רעדילגטימ ליפיװ

 .ןראװעג ןפאשעגפא גנאל ןיוש זיא רעײטש־פאק רעד .יטײסאם

 רעד זיא סאד .דנאפ א ןפאשעג רימ ןבאה 1941 ןיא ךאנ

 טנזיוט עכעלטע ןיוש טפערטאב סאװ ,דנאב־טנעמיװדנע

 .ראלאד

 רימ ןפלעה ראנ טשינ *רעטײװ טגאז 2 ףארגאראפ רעד

 יד ךיוא ןפלעה רימ ראנ רעדילגטימ ענעגײא ערעזדנוא

 ־ײנױ״ ב״צ ,קראי־ױנ ןיא םעיצאזינאגרא־םפליה עלאנאיצאנ

 .עיצארעדעפ־הקדצ יד ,דוסיה ןרק םעד ,״ליפא שיאושזד דעט

 םעד ,לארשי ןיא תורדתםה רעד ראפ ןײפמאק־ןטפאשקרעװעג

 ־ינאגרא־ספליה ערעדנא ליפ ךאנ ןוא ,״סאײה״ םעד ,״אװײ״

 •קראי־ױנ ןיא סעיצאז

 ןבילוצ ,םרעװש א רעײז ןעװעג זיא ראי עטשרע םאד

 ןבאה טײקיזאלםטעברא רעד רעסיוא .דנאל ןיא םיזירק ןםיורג

 ןוא ...ןשארג ראפ עטראפשעגפא יד ןעמונעגוצ קנעב יד ךאנ

 ־נוה עכעלטע ןופ טםולראפ א טאהעג ךיוא טאה יטײסאס יד

 ךיוא טײצ ערעטיב ערעװש יד רעבא ןענעז רימ .רעלאד טרעד

 ערעזדנוא ןופ טײקנבעגעגרעביא רעד קנאדא ןעמוקעגרעביא

 עכעלטע טגראבעגסיוא ןבאה עכלעװ ,רעדילגטימ עײרטעג

 ןענעק רעטײװ לאז עיצאזינאגרא יד ידכ רעלאד טרעדנוה

 ןבירשעג טאה םאװ ראטערקעס רעד .טעברא ריא ןצעזראפ

 א ס׳רעקעב שירעב ,םולבדלאג םהרבא ,עיצוטיטסנאק יד

 טנעדיזערפ סלא ןראװעג טלײװרעד זיא ,קינלעימכ ןופ רעדורב

 ןםירעגקעװא זדנוא ןופ רע זיא רעדײל .1941 ראי ןראפ

 .1942 ראי ןיא ןראװעג

 רעטראשט רעד סערדא ןײמ ףיוא ןעמוקעג זיא ןשיװצניא

 םױ ןלעיצעפס א ןבאה וצ ןסאלשאב ןבאה רימ .ינאבלא ןופ

 ףיוא ןוא עלעטנעמ ןדײז א טײנעג טאה יורפ ןײמ .גניטימ בוט

 יד ןטפאהעגםיוא ןעװעג ןענעז דנאב םענעדײז ןעיולב א

 רעקינלעימכ רעד ןיא עביל ןוא תודחא טימ״ :רעטרעװ

 ־ראשט רעכעלרעײפ רעד ןופ גניטימ־בוט םױ םוצ ״יטײםאמ

 ...ןסײבראפ טימ הקשמ טײרגעגוצ ןעװעג זיא גנולקיװפיוא־רעט

 ־וצרעדנאנאפ דובכ םעד ןבאה לאז סע רעװ עגארפ רעד ײב

 ־ראפ ןײמ ןראװעג ןעמונעגנא זיא ,רעטראשט םעד ןעלקיװ

 עדעי ןוא טנאה עטכער יד ןביוהפיוא טימ ןעמיטש וצ גאלש

 20 ןפורעגםיוא דלאב באה ךיא .טנעס 5 ןטסאק לאז עמיטש

 ןוא רעצינש םײח טנעדיזערפ־םײװ רעזדנוא ראפ ןעמיטש

 ןראװעג ןענעז רעדילגטימ עטלמאזראפ יד .רעלאד א טלאצאב

 .ליפשײב ןײמ טגלאפעגכאנ ןוא וטפיוא םעד ןופ טרעטםײגאב

 ־גיאראפ ןעװעג ןענעז םאװ ןפורג ןפאשעג ךיז ןבאה ךײלג

 ־ערג יד .דובכ םעד ראפ טאדידנאק ןםיװעג א ןיא טריסערט

 ןבאה עטלמאזראפ יד .ןעמוקאב ךיא באה ןעמיטש לאצ עטס

 םעד ןעלקיװפיוא לאז ךיא זא טראװעג ןוא טרידאלפא קראטש

 ראפ טמיטשעג ןבאה םאװ עלא טקנאדאב באה ךיא .רעטראשט

 ־ידנאק ערעדנא ראפ טמיטשעג ןבאה םאװ יד ךיוא ןוא רימ

 .דובכ ןײק טכוזעג טשינ באה ךיא זא טרעלקרעד ןוא ןטאד

 ךיא ןעװ טשיוטנא ןײז טשינ טעװ רענײק זא ןפאה ליװ ןוא

 ־סיוא לאז יז יטײסאס רעד וצ דובכ םעד ןבעג קירוצ לעװ

 רעד .רעטראשט םעד ןעלקיװפיוא לאז רע ,ןטײװצ א־ןליױו

 ־ראפ ןײמ ןופ טרעטםײגאב קראטש ןעװעג טשינ זיא םלוע

 ־כיר ראפ ןזיװעגסיורא רעבא ךיז טאה גנולדנאה ןײמ ,גאלש

 רעשיטקארפ א ןראװעג ןעמונעגנא זיא ךײלג ליױו ,קיט

 ןבעג טעװ סע רעװ ןוא ןריטיצילסיוא לאז ןעמ :גאלשראפ

 רעד ײב .רעטראשט םעד ןעלקיװפיוא טעװ רעד טלעג רעמ

 ,ןײרא טלעג ןיא ןגאלשעג רעדילגטימ ליפ ןבאה עיצאטיציל

 ןוא (קיב) רעלימ קעציא -.2 זיולב ןענעז ןבילבעג רעבא

 טאה ףוסל .רעדורב א םאבושזד רעדנעס ,סאראי לאיתוקי

 ־וצפיוא טכער םאד ןעמוקאב ראלאד 51 ראפ לאיתוקי עקאט

 .רעטראשט םעד ןעלקיװ

 פענעריובעג־יינ םעד ןופ עלעגיװ םעד ײב קידנעײטש

 טרידוטשעג קיטכיזראפ רעײז ךיא באה ןײראפ רעקינלעימכ

 טאהעג טשינ טשרעוצ ןבאה ײז ןופ ליפ .טײלסדנאל ערעזדנוא

 .יטײםאם רעקינלעימכ רעקיטציא רעד וצ יורטוצ ןלופ םעד

 ־נײרא רימ ןבאה ,רעצלעיק יד וצ טגנאלאב ןבאה סאװ יד ןופ

 ןבאה 246 שטנערב םעד ןופ .טנעצארפ 90 עצנאג ןעמוקאב

 ✓קראיױינ ןיא יטײסאסא רעד ןופ ןאפ רעד טימ סאראי לשרעה
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 יד קנאדא םאד ןוא טנעצארפ 30 א ןעמוקאבנײרא רימ

 ־טימ עקניל ןוא עטכער יד ןשיװצ ןעײרעגירק עקידטלאמעד

 רעשזדאל םוצ ןםאלשעגנא ךיז ןבאה עקניל יד .רעדילג

 ןבאה עטכער יד ןופ .ןדרא ןלאנאיצאנרעטניא ןופ שטנערב

 יד ןוא יטײסאם רעקיגלעימכ רעד ןיא ןםאלשעגנא לסיבא ־ןיז

 רעטעברא ןטײװצ א טימ טקינײראפ ךיז ןבאה עקירעביא

 ־לעימכ טנעצארפ 3 א ןעמוקעג ךיוא ןענעז םע .שטנערב־גניר

 ,רעטעטשײנ יד ןיא ןסאלשעגנא ןעװעג ןענעז םאװ רעקינ

 ךיא .םעיצאזיגאגרא רעװענעשטאפ ׳רעװעשטניפ ,רעצינפאטס

 ךיז טימ ךאנ ןענעז טײלסדנאל עסיװעג זא טקרעמאב באה

 ןבאה ײז וװ ,טראד יצ אד ןעגנאלאב ןלאז ײז יצ רעכיז טשינ

 ןאגאלס ןימ אזא טכארטעגוצ ךיא באה ,טציא זיב טגנאלאב

 טקישעגםיורא ןענעז סאװ ,ךעלטראק ןוא וױרב ערעזדנוא ףיוא

 ןעגנאלאב טגעמ ריא״ :רעדילגטימ ערעזדגוא עלא וצ ןראװעג

 טזומ קינלננימכ טאטש־ןריובעג רעײא וצ רעבא ,טליװ ריא וװ

 .דןעגנאלאב ריא

 לאבמיס־סטפאשנאמםדנאל א טכארטעגוצ ךיוא באה ךיא

 םעקיפוה למײב א .לטעטש רעזדגוא ןענעכײצאב לאז םאװ

 גראב־דלעפ םעד ףיוא ןעגנאז־ןראל יד ןשיװצ ןענאטשעג זיא

 דוד — קיזײא ןדנילב ןופ עינראבראג רעד וצ גגאגפיורא םײב

 תוכום־ברע ןדעי ךיא געלפ למײב םעד טא ןופ .עקירק

 רעזדנוא ןריצאב וצ םעקיפוה עטיור ענײש יד ןביולקרעטנורא

 סעקיפוה למײב םעד ןופ גנונעכײצ א טכאמעג באה ךיא .הכוס

 .םיוב םעד טכאװאב םאװ ,בייל א טנכײצעג םיא רעטנוא ןוא

 טא טנײשאב יוזא ...ןרעטשעצ ןענעק טשינ םיא לאז רענײק

 .עיצאזינאגרא רעזדנוא ראי 30 ןיוש םעלבמע רעד

 ןםאלשאב רימ ןבאה םואעליבױ ןכעלרעי ןטשרע רעזדנוא

 ־תונורכז א ןקורד וצ ןוא לאב ןוא טעקנאב א טימ ןרעײפ וצ

 ־נערב ןענעק ןלעװ רעדילגטימ ערעזדנוא ןכלעװ ןיא לאנרושז

 ץאלפ א ןריװרעזער ןוא ,רעדליב טימ ןעגגוסירגאב ערעײז ןעג

 ןעגנערבנײרא טנעקעג טלאװ םאד .סעמאלקער־םטפעשעג ראפ

 ־פיזירק רערעװש רעד תמחמ .רעלאד טנזיוט 2 א ןופ הםגכה א

 ־סיוא טײקכעלגעמ יד ןבעג וצ ןראװעג ןםאלשאב זיא ,טײצ

 ־רישזנארא ןא ןבילקעגםיוא באה ךיא .סעטאר ןיא ןלאצוצ

 ןראװעג טקישעג ךיוא זיא סע ןוא רעדילגטימ 34 ןופ טעטימאק

 ־סעװש רעזדנוא וצ ,עדאנאק — אטנאראט ךאנ עיצאגעלעד א

 ׳ייטײסאם טיפענעב״ ןוא ״קיס ורביה״ יד ,עיצאזינאגרא־רעט

 לדױ ׳רעציגש םײח ,ץגימ רעזײל השמ ןופ דנאטשאב ןיא

 .רעלדא הימרי ןוא קיגשעמעל ףםױ ,ןאמײל פיליפ ,דלעפײנ

 פיליפ — סרעפאש ענעגײא ןופ ןבירטעג ,ליבאמאטיוא ןא

 קינשעמעל ףסױ ןוא גאטײב ראק יד ןבירטעג טאה ןאמײל

 ־נאראט ןײק ןעמוקעגנא ןראפ געט 2 ךאנ רימ ןענעז—טכאנײב

 ןוא טראװעגפא זדנוא ןיוש ןבאה טײלסדנאל ערעזדנוא .אט

 ןופ גנולמאזראפ רעלעיצעפם א ףיוא .ןעמונעגפיוא ןײפ זדנוא

 גנודאלגײא רעזדנוא ןבעגעגרעביא רימ ןבאה רעדילגטימ עלא

 טרעײפעג טעװ סאװ ,בוט םוי־םואעליבוי ןסיורג רעזדנוא וצ

 ־טעב ןםיורג םעד ןיא ,1931 ראונאי ןט־10 םעד תבש ןרעװ

 ןגאלשעגראפ ןוא קראי־ױנ ןיא סאג רעט־צ ןיא לאה־ןעװאה

 רעטנאראט יד .לאנרושז םעד ןבעגסיורא ןיא ךיז ןקילײטאב וצ

 רעזדנוא קנאדא ןוא ןפורעגפא םעראװ ךיז ןבאה טײלסדנאל

 רימ ןבאה ה״ע םולבנראק עקצראה טגײרפ ןטוג ןרעײט

 רימ .לאנרושז ןראפ ןםנאנא לאצ עשפיה א ןעמוקאבעירא

 טײלםדנאל רעטנאראט יד .געט עכעלטע טכארבראפ ךאג ןבאה

 הקשמ לםיב א טימ טנװא־םגנונגעזעג א טגדראעגגײא ןבאה

 יד ןופ ליפ .טנגעזעג ןעמעלא טימ ךיז קיצראה ןבאה רימ ןוא

 רעזדנוא וצ ןעמוק וצ ןכארפשראפ זדנוא ןבאה טײלסדנאל

 טלעטשעגנעמאזוצ רימ ןבאה םײהא קירוצ געװ ןפיוא .טעקנאב

 ןעמעגוצרעביא קיאעפ ןײז לאז סאװ ,עיצארטםינימדא עײנ יד

 .ראי ןטיױוצ ןפיוא טפאשרעריפ יד

 קינשעמעל ףםױ ןבאה טלאװעג רימ ןבאה טגעדיזערפ ראפ

 זיא זעמ טאה רעטאפ ןײז .ןאמ־םטפעשעג רעטוג א ״ד״ע

 ראפ .רעװעשראװ ףלאװ — רעקאפ ףלאװ ןפורעג קינלעימכ

 — רעריםאק ראפ ״ד״ע דלעםײנ לדײ — טנעדיזערפ־םיױו

 .ה״ע סנעװע דוד — ראטערלעס־ץנאניפ ראפ .רעצינש םײח

 םעד ןגעװ רעטרעװ ראפ א ןגאז ןוא ןלעטשפא אד ךיז זומ ךיא

 ״ד״ע סנעװע דוד טנײרפ ןטוג םענעבראטשראפ גנאל־טשינ

 עטסעב ענײז ןיא ןראװעג ןםירעגקעװא זדגוא ןופ זיא סאװ

 תבוטל טײקיטעט רעכעלטפאשלעזעג ןײז ןופ ןטימניא ןראי

 רעד ןוא יטײםאס רעקינלעימכ רעד — םעיצאזינאגרא ײװצ יד

 ןריובעג ןעװעג טשיג זיא רע .עיצאזינאגרא־םפליה רעקינלעימכ

 רעבא ,קסלאדאפ־קינלעימכ ןיא ראנ ,קינלעימכ רעזדנוא ןיא

 יורפ ןײז .קינלעימכ רעזדנוא ןופ םעדײא ןא ןעװעג זיא רע

 רעטכאט א זיא הנמלא ןא ןראװעג גנױ יוזא זיא םאװ ,לחר

 טצאשעגפא ךיוה זיא ה״ע סנעװע דוד .ה״ע עראשזד לשריה ןופ

 •טעברא רעטוג ןוא טײקנבעגעגרעביא ןײז ראפ ןראװעג

 טרינימאנ זיא ראטערקעס־לאקאטארפ סלא !קנעדנא ןײז דובכ

 ןאמרעשט סלא ךיא ןוא ״ד״ע ןאמרעממיצ בײל שרעה ןראװעג

 ןראם עיצארטסינימדא עצנאג יד •םײחה־תיב םעײג םעד ןופ

 .ןסאלשאב ןבאה רימ ןוא ןראװעג טלײװרעד זיא 1931 ראי

 •טעקנאב ןופ טכאנ רעד ןיא ןעמוקראפ לאז ןרעװשנײא םאד זא

 ןשטנעמ 10 .טראװ ןטלאהעג ןבאה טײלסדנאל רעטנאראט יד

 ה״ע םולבנראק עקצראה טימ טעקנאב םוצ זעמוקעג ןענעז

 טעבראעג רעװש טאה יטימאק טנעמשזנערא רעזדנוא .שארב

 טימ .לאגרושז־רינװוס םעד טימ טעקנאב םעד ןטײרג םײב

 רעםיורג א ןעװעג זיא םואעליבױ רעזדנוא — טראװ ןײא

 רעזדנוא ןגעװ ןבירשעג ןבאה ןעגנוטײצ עשידײ עלא .גלאפרעד

 ראפ ןטײצלאמ טלעטשאב טאהעג ןבאה רימ .בוט םױ ןסיורג

 טזומעג רימ ןבאה טנעמאמ ןטצעל ןיא רעבא ןשטנעמ 2סס

 ךעלקילג ןעװעג ןענעז עלא .לאצ יד ןעלפאדראפ לענש ףיוא

 טימ ךיז ןפערטוצנעמאזוצ טײהנגעלעג רעד ןופ ןדירפוצ ןוא

 ןיא ןלאז עםיורג 2 טאהעג ןבאה רימ .טײלסדגאל רעקינלעימכ

 ־נוא ןסיוא ןעװעג זיא רענײא ,לאה־ןעװאהטעב םענײש םעד

 ןוא ןעמוקעגגעמאזוצ ךיז זיא םלוע רעד וװ ,קאטש ןטשרעט

 ןסיוא .ןםײבראס םעסע ןוא םײחל א ןעקנירט טנעקעג טאה ןעמ

 טלעטשעגסױא לאז רעסיורג רעד ןעװעג זיא קאטש ןטשרעביוא

 רעםיורג א ןוא ןאזרעפ 10 ראם רעדעי ,ןשיט עטקעדעג טימ
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 ןראװעג זיא םלוע רעד זא םעד ךאנ .סרעסיפא עלא ראפ שיט

 ־ארטסינימדא עײנ יד ןריװושעגנײא רימ ןבאה ׳ןצנאט ןופ דימ

 םעד ןופ טרעטםײגאב קראטש ןעװעג זיא םלוע רעד .עיצ

 ןופ עיצארטםנאמעד ענײש א ןעװעג זיא רעכלעװ ,טנװא

 רעקיגלעימכ רעגנױ רעד ןופ גנוקיטכעראב־ץנעטסיזקע

 טײרגעג ךיז טאה ןעמ םאװ טײצ רעד ךרוד .עיצאזינאגרא

 באה ךיא ־זירפרום א טײרגעגוצ ךיא באה ,טעקנאב םוצ

 — לאבמים־ןײראפ רעזדנוא ןופ גנונעכײצ יד ןבעגעגקעװא

 ־עגסיוא לװאט ןסיורג א ףיוא טאה רע ןוא רעלאמטסנוק א וצ

 רעלאמש א ףיוא ןוא ןעגנאז־ןראק טימ דלעפ א ןלאמ

 ןטײז עדײב ןופ ,בײל ןטימ סעקיפוה למײב םאד עקשזעטס

 יד ןבײרשוצנײרא ףיוא ץאלפ ןעװעג זיא לװאט םעד ןופ

 ןקנאשעג טאה סאראי לאיתוקי .רעדילגטימ עלא ןופ ןעמענ

 רעד רעטראשט־טםיל־רעבמעמ םעד ןוא לקנעש־זאלג א

 קנעדנא םוצ ןראװעג טנכײצראפ זיא םע ןוא ץנימ עילימאפ

 .טריטנעזערפ סע ןבאה ײז זא

 ־קעװא רימ ןבאה ,ןשיט יד ײב ןםעזעג זיא םלוע רעד ןעװ

 ןבאה רימ .לקנעש־זאלג סאד שיטטפיוה םעד ײב טלעטשעג

 טנװא ןופ ןאמרעשט דעד ןוא ,טנװײל םעד ןעמונעגרעטנורא

 ןעװעג זיא םע .רעטראשט־טסיל־רעבמעמ םעד טריםנאנא טאה

 .טרידאלפא קיכליה טאה ןעמ ,גנושאררעביא ענײמעגלא ןא

 א טײרגעגוצ ןעמרעשט רעד רימ ראפ ךיוא טאה סולש םײב

 ״ןײראפ רעקינלעימכ״ ןופ ןעמאנ ןיא טאה רע :זירפרוס

 ,גײצ־סע רעבליז טעס א יורפ ןײמ ןוא רימ ןבעגעגרעביא

 עכעלטפאשלעזעג עראבטכורפ עקידרעטײװ א זדנוא קידנשטניװ

 רעד טאה טנװא־לבױ םענײש רעזדנוא ןופ ףוס םײב .טעברא

 ןדעי וצ לאנרושז־רינעוװס םעד טלײטעגסיוא טעטימאק

 ־םײגאב ןראפעגמײהא ןענעז אטנאראט ןופ טסעג יד .םענײא

 .ענעדירפוצ ןוא עטרעט

 סרעקעב שירעב ,ןוז סינולבולאג שיבײל ,(רוטרא) םולבדלאג םהרבא
 .טאלפ־םי ןשינאקירעמא ןיא ריציפא — לקינײא

 ־ערפ םלא קינשעמעל ףסױ טימ ,עיצארטסינימדא עײנ יד

 ןיפ ןטײקירעװש יד טאהעג טשינ ןיוש טאה ,שארב טנעדיז

 .טעברא גונעג ןבילבעג ךאנ זיא םע רעבא ,1930 ראי ןטשרע

 תובוח יד ןענאמוצנײא ןעװעג זיא עריא עבאגפיוא עטשרע יד

 ־עגוצ זיא טנעדיזערפ רעײנ רעד .לאנרושז ןוא טעקנאב ןופ

 ףיוא ןזיװעגנא טאה רע .קיסעמסטפעשעג ךאז רעד וצ ןטארט

 ־וצםױא ןעמונעג ךיז ףיוא טאה יטײםאס יד סאװ תובוח יד

 ןזיװעגנא ןוא ,ראי 10 ךרוד ראלאד צססס םלוע־תיב םעד ןלאצ

 יד טלאװ ראי 5 ןיא ןלאצםיוא ןענעק םאד לאז ןעמ זעװ זא

 ןפראד רימ םאװ טנעצארפ 6 יד ןראפש טנעקעג יטײםאס

 ןםאלשאב עקאט טאה וױטוקעזקע יד .ראי 10 ראפ ןלאצ

 500 וצ טאטשנא ,טײצ ראי 5 ןיא םלוע־תיב םעד ןלאצוצסיוא

 ידכ ןוא ׳ראי א ראלאד זססס ןלאצ רימ ןלאז ראי א ראלאד

 טנדראעגנײא ראי םעדעי ןעמ טאה ףיורעד טלעג סאד ןפאש וצ

 ייד .יטראפ־שטעקעפ א רעדא לאב א — גנומענרעטנוא ןא

 ןעמוקעגנא רעװש ץנאג זיא ראלאד טנזיוט ןופ עטאר עטשרע

 ־טימ ׳ח ערעזדנוא .לאנרושז ןופ תובוח יד בילוצ ןפאש וצ

 טימ קעװא ןיב ךיא .עמום יד טגראבעגםיוא ןבאה רעדילג

 םיפא ״לארשי־תיב״ םעד ןיא קעשט ראלאד 1000 םעד

 ךיז טניפעג ןוא ״לארשי־תיב״ ןעמ טפור םלוע־תיב רעזדנוא)

 ־ױנ ןיא זיא סיפא רעד רעבא .קראי־ױנ ןופ םיורא לײמ 22

 טריםערעטניאראפ ןענעז רימ זא ןדלאמעג באה ןוא ,(קראי

 ןופ ףיולראפ ןיא טלעג עצנאג םאד ,בוח םעד ןלאצוצסיוא ײז

 10 ןגירקעגקירוצ טאה יטײםאס יד .1935 זיב — ראי 5

 .ראלאד 500 טראפשעגנײא ןבאה רימ טםײה סאד ,טנעצארפ

 ךיז טאה טנײרפ רעדאנאק ערעזדנוא טימ טקאטנאק רעד

 ןופ טסעג־ןעיורפ ןעמוקעג ןענעז טםוגיוא ןיא .טקראטשראפ

 רעקינלעימכ יד זא ןגאלשעגראפ ןבאה עכלעװ אטנאראט

 ףסױ טנעדיזערפ רעד .ןײראפ־ןעיורפ א ןדנירג לאז יטײסאס

 ןעמונעגנא זיא םאװ גאלשראפ א טכאמעג טאה ה״ע קינשעמעל

 טימ ןרעװ טעדנירגעג לאז ירעלעזקא־סידײל א זא :ןראװעג

 ןײז לאז טלעג־םטירטנײא ןוא ראי א ראלאד א ןופ לאצפא ןא

 1931 ראי ןופ רעבמעטפעס טאנאמ ןיא זיא יוזא .טנעצ 25

 .״ירעלעזקא םידײל גנױ רעקינלעימכ יד״ ןראװעג טריזינאגרא

 רעײז .רעטראשט םענעגײא ןײז טאה ןײראפ־ןעיורפ רעד

 ־יטםניא ענעדישראפ ראפ טלעג ןעלמאז וצ זיא עבאגפיוא

 ךאנ ןוא ,״סאײה״ ,״ליפא שיאושזד דעטײנױ״ :םעיצוט

 .סעיצאזינאגרא־ספליה ערעדנא

 רעד זא טלעטשעגטסעפ ןעמ טאה 1931 ראי ןופ ףוס םײב

 ץנאג א טגנערבעגנײרא ןבאה ,לאנרושז ןוא טעקנאב רעטשרע

 טאה סאד .רעלאד טנזיוט ײװצ א ןעמאזוצ ,טיפארפ םענײש

 ראי ןיא זא ,יוזא םיואראפ סיוטש א יטײםאס רעד ןבעגעג

 .טיפענעב־ןקנארק םעד ןכאמפיוא טנעקעג ןיוש ןעמ טאה 1932

 ןעמוקאב ה״ע דלעפײנ לדײ טאה 1932 ראי ןיא ןלאװ יד תעב

 קינשעמעל ףםױ יװ ׳רעציזראפ סלא רעמ ןעמיטש עכעלטע

 .ה״ע

 .ןענעבײצראפ וצ ליפ טאהעג טשינ טאה 1932 ראי םאד

 ײרד .1933 ראי ןראפ ןלאװ ראפ ןעמוק 1932 רעבמעצעד ןיא
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 ,לעגנע פיליפ :ןעװעג ןענעז טנעדיזערפ ןראפ ןטאדידנאק

 סאראי .ה טאה ןענװועג .ה״ע םאראי לשריה ןוא רעלדא הימרי

 ׳ןבעל ײנ לםיבא טכארבעגנײרא טאה 1933 ראי סאד .ה״ע

 יטײםאם רעזנוא .ןטלאהעגנא טשינ גנאל םע טאה רעדייל רעבא

 טנעדיזערפ־םקע רעזנוא — טםולראפ ןםיורג א טאהעג טאה

 ךאנ ןוא ,ןראװעג טפאלשראפ גנילצולפ זיא קיגשעמעל ףסױ

 ןט־23 םעד ,םעטא ןטצעל ןײז טכיוהעגםיוא רע טאה געט 3

 טײצ רעבלעז רעד וצ .ראי 47 ןופ רעטלע ןיא ,1933 טסוגיוא

 טאדידנאק רעקיצנײא רעד .1934 ראי ןראפ ןלאװ ראפ ןעמוק

 שיגרענע ןעמונעג טאה רע .לעגנע פיליפ זיא טנעדיזערפ ראפ

 יד ,בולק־טנגױ םעד טריזינאגרא טאה רע .ןכאז עײנ ןריפנייא

 רעטעפש ךיוא ןלאז ײז ידכ ,רעדילגטימ ערעזנוא ןופ רעדניק

 ו יטײםאס רעקינלעימכ רעד ןיא רעדילגטימ עקיטפנוקוצ ןרעװ

 עצרוק א זיולב טריטסיזקע בולק רעד טאה ןרעיודאב םוצ

 ןיא ןראװעג טריפעגנײא זיא דנאפ־יםנעשזדיומע רעד .מײצ

 א רעלאד א ,לאטראװק א טנעצ 25 ןופ לאצפא ןא טימ טײצ ןײז

 רעבא םיא זיא סע .גאט ןקיטנײה ןזיב ןבילבעג זיא יוזא .ראי

 סידײל־גנײ רעקינלעימכ יד ןעיצוצוצ ןעגנולעג טשינ

 ־יסנעשזדיומע םעד ןיא ןקילײטאב ךיוא ךיז ןלאז ײז ,ירעלעזקא

 םואעליבױ ןקיראי־5 םעד טריפעגכרודא ךיוא טאה רע .דנאפ

 .לאנרושז־רינעוװם םענײש ןוא טעקגאב םענײש א טימ

 עײנ ראפ סעיצאנימאג ראפ ןעמוק 1934 רעבמעװאנ ןיא

 .1935 ראי ןראפ עטמאאב

 ךאנ ,רענגעק א וצ ךיא םוקאב סעיצאנימאנ עטצעל יד ײב

 טאהעג ןבאה רימ .דלעפײנ לדױ ,טנעדיזערפ ראפ טאדידנאק א

 טכאנ־וצ־תבש םענעי ןיא ןוא לאקאל־גניטימ ןסיורג רעײז א

 א רעײז ןעװעג זיא ,ןלאװ יד ןעמוקעגראפ ןענעז סע ןעװ

 ןיא .ןרעגאל ײװצ ןיא טלײטעג ךיז טאה םאװ ,םלוע רעםיורג

 טימ טנעדיוערפ םלא ןראװעג טרעלקרעד ךיא ןיב טאטלוזער

 סאװ עטשרע סאד .1935 ראי םעד ראפ ןעמיטש טײהרעמ א

 ןעװעג זיא גנוגעדרא־גאט רעד ףיוא טלעטשעגקעװא באה ךיא

 ןוא םלוע־תיב ןראפ רעלאד טנזיוט עטצעל יד ןלאצסיוא סאד

 ־רע רעד ףיוא .גנומיוצמורא ןא ןלעטשפיוא ןטערטוצ ךאנרעד

 ןסאלשאב עוױטוקעזקע יד טאה ץרעמ שדוח ןיא גנוציז רעטש

 ױנעװע עטײװצ 15 לאקאל םעײנ ןופ תיבה תכונח א ןכאמ וצ

 .יאמ ןט־5 םעד קיטנוז ףיוא טנװא־עילימאפ א טימ ןעמאזוצ

 ־רעטלע ןא ןופ גנופאש יד ןראװעג טרידנעמאקער זיא ךיוא

 .ראי א טנעם 40 ןופ לאצפא־באגוצ א ךרוד דנאפ

 ,טקיטסעפאב טוג ךיז עטיעסאס יד טאה ראי םעד ןיא

 ןוא ןראװעג טלאצאב ןצנאגניא זיא םלוע־תיב ןופ בוח רעד

 ןבאה טײצ רענעי ןיא .טקיטסעפאב ןראװעג ןענעז ןדנאפ עלא

 עקידנדײלטיונ יד טימ ןריסערעטניא ןביוהעגנא ךיוא ךיז רימ

 חםפ ראפ ראי םעדעי ןוא םײה רעטלא רעד ןיא רעדירב

 רעד ךאנ .״םיטח תועמ״ רעלאד טרעדנוה עכעלטע טקישעג

 ןכרוד רימ ןבאה עםאק־םידסח תלימג רעד ןופ גנודנירג

 .עמוס ערעםערג א טקישעגרעביא ״טניאשזד״

 לארשי ןראװעג ןבילקעגסיוא טגעדיזערפ םלא זיא 1936 ןיא

 רערעגנעל א ףיוא קראי־ױנ ןזאלראפ טזומעג באה ךיא ׳רעפפוק

 ןופ גנודאלנײא רעד ףיוא עיפלעדאליפ ןײק ןראפעג ןוא טײצ

 טכאמעג טראד טאה רע .רעגעלרעפ המלש ןאמסדנאל רעזדניא

 ,ןענישאמ ןופ באגוצ א ןיא טקיטיונעג ךיז ןוא קירבאפ־טכיל א

 ןוז ןוא יורפ ןײמ .ןריטנאמ טפראדעג ךאנ םיא באה ךיא סאװ

 .קראי־ױנ ןיא הריד ןײמ ןיא ןבילבעג ןענעז

 זיא רע ׳ץלעיק ןופ טמאטשעג ןײלא טאה רעפפוק לארשי

 יד טאה ץנעדאק ןײז תעב .םעדײא רעקינלעימכ א ןעװעג

 רעדילגטימ עלא תעב ,לאב־םידיסח א טנדראעגנײא עטיעסאס

 ןבילוצ .םישובלמ עשידיםח ןיא ןאטעגרעביא ןעמוקעג ןענעז

 ןא טאהעג גיומענרעטנוא יד רעבא טאה רעטעװ ןטכעלש

 .לאפכרודא

 .י טימ עיצארטםינימדא עײנ יד טאה 1937 ראי ןיא

 סולשאב םעד טריפעגכרוד ךעלדנע טנעדיזערפ םלא דלעפײנ

 א ןלעטשוצפיוא ןוא םלוע־תיב םעד ןעמוצוצמורא 1935 ןופ

 זיא סאװ ,רעיוט ןופ גנוליהטנא יד .גנאגנײרא םײב רעיוכ

 רענײטש־ט-נארג עקידעקע־ריפ עכיוה ײװצ ןופ ןענאטשאב

 יד ןופ ןעמענ יד טצירקעגסיוא ןעװעג ןענעז׳ם עכלעװ ףיוא

 רעבמעמפעס ןיא ןעמוקעגראפ זיא ,סרעפיוק יד ןופ רעדילגטימ

 .י טנידעג מנעדיזערפ סלא טאה ראי םעד ןיא ךיוא .1938

 .דלעפײנ

 טנעדיזערפ מלא ןראװעג טלײװרעד רעדיװ זיא 1939 ןיא

 רע טאה תיביס ענעעזעגסיוראפ טשינ בילוצ .לעגנע פיליפ

 רעד .סאראי ירעה ןעמוקעג זיא טרא ןײז ףיוא ןוא טרינגיזער

 יאמ ןט־13 םעד ןראװעג טנדראעגנײא זיא סאװ ,טנװא־ץנאט

 טאה ,טעטימאק־ספליה רעקינלעימכ ןטקינײאראפ םעד ךרוד

 ןזיװעגרעביא ןבאה רימ סאװ ,הסנכה ענײש א טכארבעגנײדא

 .קינלעימכ טאטשמײה רעזדגוא ראפ ״טניאשזד״ םוצ

 ןראװעג טלײװרעד רעדיװ טנעדיזערפ סלא זיא 1940 ןיא

 .דיאפ־רוטלוק א ןפאשעג טרעװ ראי םעד ןיא .דלעפיינ .י

 שירעב ,םולבדלאג םהרבא טנעדיזערפ טרעװ 1941 ןיא

 ־יװדנע רעד ןפאשעג טרעװ טײצ ןײז ןיא .רעדורב א סרעקעב

 טפאשעגפא שיטאמאטיוא טרעװ מעד ךרוד ןוא דנאפ־טנעמ

 ־יזערפ־םײװ ןײז ןופ ףליה רעד טימ .סקעט־רעלאד־ןײא רעד

 טריפעגכרוד רע טאה ,קינעימילפ א סנײמ ,ץנימ והילא טנעד

 ־אקעד ןענעז ןטנעדיזערפ־סקע עלא רעכלעװ תעב גנורעײפ א

 עכלעװ ףיוא רעדנעב־םערא עלעיצעפס טימ ןראװעג טריר

 .טסניד רעײז ןופ ןראי יד טרירוגיפ ןבאה־ם

 ןבילקעגםיוא טנעדיזערפ סלא זיא 1943—1942 ןראי יד ןיא

 רעירפ ראי עבעלטע זיא רעכלעװ ,גרעבנעזאר ףםױ ןראװעג

 ־יובעג א ןעװעג זיא ןײלא רע ,ראטערקעם־לאקאטארפ ןעװעג

 ןופ טמאטשעג ןבאה םאװ ןרעטלע ײב עשראװי ןיא רענער

 ןא סרעטסוש ריאמ לשרעה ןעװעג זיא רע ןוא קינלעימכ

 ןופ רעדניק ליפ ןענעז ןראי־המחלמ יד ןיא יװ תױה ,םעדײא

 ןפאשעג זיא ,טסניד־רעטילימ ןיא ןעװעג רעדילגטימ ערעזדנוא

 ןעגגואימאב יד קגאדא .ןטעקאפ ןקיש וצ ײז דנאפ א ןראװעג

 רעבמעטפעס ןיא ןעמוקעגראפ ךיוא זיא גרעבנזאר ףםױ ןופ

 ־ײאראפ״ רעד טימ עטייסאס רעד ןופ גנוקינייאראפ יד 1944

 ,״רעקינלעימכ ראם עיצאזינאגרא־ספליה רענאקירעמא עטקינ

 ןט־5 םעד ,רעירפ ןטאנאמ ןעצ טימ טעדנירגעג ךיז טאה סאװ
 .1943 רעבמעצעד



 .קראי־ױנ ןיא הרכזא רעט־16 רעד תעב םוקילבופ ןופ לײט א



 גרעבנזאר ףםױ
 / רעגניטכאמ לשרעה זיא

 (קראי־ײנ)

 רעקינלעימכ רעטקינײאראפ רעד
 עקירעמא ןיא טעטימאק־ספליה

 ךיז ץנימ .מ ןופ זיוה ןיא זיא 1943 רעבמעצעד ןט־5 םעד

 יװ טדערעגמורא ןוא טײלםדנאל עפורג א ןעמוקעגנעמאזוצ

 ןוא רעטםעװש ערעזדנוא ןפלעה ןטםעב םוצ ןעק׳מ יוזא

 עבאגפיוא רעײז ןבאה עטלמאזראפ יד .קינלעימכ ןיא רעדירב

 ־ידי ערעגאמ רעײז יד ףיוא ךיז קידנציטש •טסנרע ןעמונעג

 רענעי ןיא קױלעימכ ןופ טכײרגרעד רעהא ןבאה םאװ ,תוע

 ־אפוקא רעשיצאנ רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טאה יז ןעװ טײצ

 זיב זיא םאװ ,טעברא־םפליה יד זא טליפעג רימ ןבאה ,עיצ

 זיא ,(םידםח תלימג ןוא ןיטיח תועמ) ןראװעג ןאטעג טציא

 .גונעג טשינ טײװ־טײװ

 זיא ןשיוטםיוא־םגגונײמ ןיא ןעגנולמאזראפ עכעלטע ךאנ

 ,עיצאזינאגרא ןײא זיולב ןבאה זומ ןעמ זא ,ןראװעג ראלק

 •סעיצאזינאגרא רעקינלעימכ עלא ןופ גנוקינײאראפ א .ה .ד

 תוחוכ עטקינײאראפ טימ ידכ קראי־ױנ ןיא ןריטםיזקע עכלעװ

 ־פעם ןיא זיא םורא יוזא .טעברא־ספליה רעד טימ ןײגוצנא

 ראפ טנעמאדנופ רעד ןראװעג טגײלעגקעװא 1944 רעבמעט

 ,בגא .קינלעימכ ראפ עיצאזינאגרא־םפליה עטקינײראפ ןײא

 םעניא לײװ ,ןעמוקעגנא טכײל יוזא טשינ גנוקינײאראפ יד זיא

 טשינ ןעװעג רעדילגטימ לאצ א ןענעז ןײאראפ רעקינלעימכ

 ןעװעג טשינ ללכב ןענעז ײז ןוא ,טײלםדנאל רעקינלעימכ ןײק

 .רעקינלעימכ ראפ טעברא־ספליה ןיא טריסערעטניאראפ

 ־ןסאמ א ןעמוקעגראפ זיא 1944 רעבאטקא ןט־29 םעד

 קראי־ױנ ןופ טײלםדנאל רעקינלעימכ עלא ןופ גנולמאזראפ

 ראפ עיצאזינאגרא־םפליה עטקינײאראפ יד ןוא ,טנגעגמוא ןוא

 .ןרינאיצקנופ ןביוהעגנא לעיציפא טאה רעקינלעימכ

 ־סדנאל עטלמאזראפ יד ךיז ןבאה גנולמאזראפ רעד טא ףיוא

 :ןפיצנירפ־טנורג עקידנעגלאפ ףיוא טקינײאעג טײל

 ־פיוא עקיצנײא ריא סלא ךיז טלעטש עיצאזינאגרא יד (1

 .טעברא־ספליה זיולב ןאט וצ עבאג

 ןפלעה וצ ליצ םעד ךיז ראפ טלעטש־ עיצאזינאגרא יד (2

 רעקינלעימכ עלא ךיוא יװ קינלעימכ ןיא ןבעל סאװ ןדײ עלא

 ןראװעג ןפראװראפ המחלמ רעד בילוצ ןענעז עכלעװ ,ןדײ

 ־געמ עלא טימ ןפלעה ײז ;רעדנעל רעדא טעטש ערעדנא ןיא

 ־עזײר טימ רעדא ׳טרא ןפיוא ןענעדראוצנײא ךיז ןטײקכעל

 .עיצארגימע ראפ תואצוה

 ־יצוטיטםניא עלערוטלוק עשידײ קיגלעימכ ןיא ןפלעה (3

 ־ותי ןטלאהםיוא ןוא ןםלעה ,ןעגנומענרעטנוא עשלהק ןוא םע

 ןציטש רימ זא ,ןענאטשראם טרעװ׳ם .תונברק־המחלמ ןופ םימ

 .קיגלעימכ ןיא םידיחי סוש ןײק טשינ

 רעגניטכאמ לשרעה גרעבנעזאר ףםױ

 ןופ עטנאקאב ןוא םיבורק ןכוזסיוא ךיז ןעימאב (4

 .טײלםדנאל רעקינלעימכ

 ־ד־/אק־ספליה רעקינלעימכ רעד, :סנײא רעמונ עיצולאזער

 ־ספליה עלאנאיצאנ עלא ןציטש וצ ךיז טעטכילפראפ טעט

 ־רעטנוא־ןקנארק רעקינלעימכ רעד עכלעװ ,סעיצאזינאגרא

 טציא זיב טציטשעג טאה קראי־ױנ ןיא ןײאראפ־סגגוציטש

 .עמוס רעכעלנע ןא טימ

 יטײסאם רעקינלעימכ יד זא ,ןענאטשראפ טרעװ קיטײצכײלג

 .״ףילער ראפ עיצקא עקידנעטשבלעז ןײק ןריפנא טשינ טעװ

 ־עגטוג ןטקנופ עלא ןרעװ עטאבעד רערעגנעל א ךאנ

 .עטלמאזראפ יד דצמ ןםײה

 ־אגרא עקידנעגלאפ יד טנעײלעגראפ ךיוא ךאנרעד ןרעװ׳ם

 ־אק־םגנוקינײאראפ ןופ טרידגעמאקער ,תונקת עלענאיצאזינ

 :טעטימ

 :ןײז לאז עיצאזינאגרא רעד ןופ ןעמאנ רעד (1

 ראפ עיצאזינאגרא־ספליה רענאקירעמא עטקינײאראפ

 .ןליופ ,קיגלעימכ

 :ןײרא ןײג עיצאזינאגרא־ספליה רעטקינײראפ רעד ןיא (2

 ,יטײסאם רעקינלעימכ רעד ןופ רעדילגטימ

 ,ירעליזקוא סידײל רעקינלעימכ יד ןופ רעדילגטימ

 ־ער רעגאקירעמא רעטקינײאראפ רעד ןופ רעדילגטימ

 .עיצאזיגאגרא־ףיל

 ,עטמאאב ןלײװ וצ טכער א ןבאה עטנאמרעדנביוא עלא יד

 .ןרעװ וצ טלײװרעד ןײלא ךיוא ןוא

 עכלעװ טײלסדנאל רעקינלעימכ עלא״ :סנײא רעמונ באגוצ

 ןליװ ןוא סעיצאזינאגרא עטנאמרעד 3 יד וצ טשיג ןעגנאלאב

 ןרעײטשײב סעפע ןזומ ןעגנולדנאהראפ יד ןיא ןקילײטאב ךיז
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 .קראי־־ױנ ןיא (ףעילער) עיצאזינאגרא־ספליה רעקינלעימכ רעד ןופ עװיטוקעזקע יד
 רעציזראפ ♦װ — פאקשרעה ♦װ העציזראפ — ץנימ רעזײל השמ ,םיװײד סקעמ ,םיפסא לסאי ,ץגימ ♦־מ יורפ : סקניל וצ טטכער עײר עסשרע

 יקצינרעשז עלהרש
 ,יקציגרעשז בקעי׳ראטערקעם־םנאנים— ןאמראלק והילא ,יקצילראג אבא ,רעלדנעהנײלק םהרבא העלדנעהנײלק עינאמ /יקסנימאק לשרעה : עײר עסײװצ

 דליב ןפיוא ןאראפ טשינ יקסראװעשפ ןמלק האטערקעס — רעגניטכאמ לשרעה /יקסװעשזארטס רתלא

 ןלאצ ןופ ײרפ ײז ןענעז טימרעד ןוא ,טעברא־ףילער ראפ

 .לאצפא־סדילגטימ — ״םױד״

 ־ןרעװ טלײװרעד ןלאז עטמאאב עקידנעגלאפ

 ־אטארפ ׳ראטערקעם־םנאניפ ׳רעציזראפ־עציװ ׳רעציזראפ

 .עװיטוקעזקע ןא ןוא רעריסאק ,ראטערקעס־לאק

 לאז עװיטוקעזקע רעד ןיא רעדילגטימ יד ןופ לאצ יד

 וצ טכער ןבאה ןלאז עטמאאב יד .ןאזרעפ 19 ןום ןײטשאב

 ןעגנומיטשפא ןוא ןעגנולדנאהראפ עלא ןיא ךיז ןקילײטאב

 .עוױטוקעזקע רעד ןופ

 רעקינלעימכ ןופ דנאבראפ א ןפאש לאז עיצאזינאגרא יד

 ןטײקיטעט־ספליה עלא ןרינידראאק לאז סאװ ,טײלםדנאל

 .עקירעמא רעביא

 ־ראפ רענײמעגלא ןא ףיוא ןרעװ טליױורעד ןלאז עטמאאב יד

 .קעװצ םעד ראפ לעיצעפס ןסורעג גגולמאז

 ־גיװ טשינ ןעמוקראפ לאז גנולמאזראפ־לאװ ענײמעגלא ןא

 .״ראי א לאמגײא ױו רעקיצ

 עוױטוקעזקע רעד טימ עטמאאב יד״ : 2 רעמונ עיצולאזער

 ־עג ײז עכלעװ ,ןשטנעמ ןעיצוצ טכער םאד ןבעגעג טרעװ

 •״טעברא־ספליה רעד ראפ קיטיונ ןוא קיםאפ ראפ ןעניפ

 א ךאנ ןרעװ תונקת עלעיצאזינאגרא עטנאמרעד עלא

 .ןסײהעגטוג עטאבעד רעצרוק

 ןענעז סע .עטמאאב ןופ ןלאװ וצ רעביא ןאד טײג ןעמ

 ־ראפ — (יקצירז לכעמ> םיוױעד םקעמ :ןראװעג טלײװרעד

 __ רעצינש םײח ;רעציזראפ־עציװ — דלעפױנ לדױ ;רעציז

 ףםױ ;ראטערקעס־םנאניפ — ןאמראלק והילא ;רעריסאק

 .ראטערקעם־לאקאטארפ — גרעבנעזאר

 ־זחי :עקידנעגלאפ טליױורעד ןרעװ עוױטוקעזקע רעד ןיא

 ,יקצינרעשז הרש ,רעגניטכאמ ירעה ,םיפםא ףםױ ,רעטאר לאק

 יזיא ,לאמס ימײה ,ץנימ םקעלא ,ץנימ ערעם ,ץנימ םיראמ

 ־נעױיא רעזול ,דלעפױנ םקאמ ,ןאמרעדעל עשטיא ,ןאמרעמיז

 ירעה ,קינטאלפ יזיא ,טלעפאד אלעב ,גרעבםײװ דוד ,גרעב

 .ןאמרעמיז
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 ןוא ,ץיזראפ םעד רעביא לעיציפא טמענ םיװיעד טנײרפ

 ןפאש וצ ןעגנערטשוצנא ךיז עטלמאזראפ עלא וצ טרילעפא

 .טײלסדנאל עקידנדײלטיונ יד ראפ טלעג

 ־ספליה רעזנוא ראפ עטאװק יד זא ,ןסאלשאב טרעװ׳ס

 .רעלאד טנזיוט 75 ןופ םומינימ א ןײז לאז ןײפמאק

 עטשרע יד ןטלאהעגפא טרעװ 1944 רעבמעװאנ ןט־10 םעד

 דעד ןופ עװיטוקעזקע רעטלײװרעד־ײנ רעד ןופ גנולמאזראפ

 גנולמאזראפ רעד ײב .עיצאזינאגרא־ספליה רעטקינײאראפ

 רעד ראפ רענעלפ עשיטקארפ ןראװעג טעבראעגסיוא ןענעז

 סאװ ,ןײפמאק א ןבײהוצנא ןםאלשאב טרעװ׳ס .טעברא־ספליה

 ץנימ םיראמ טנײרפ .טלעג עמום עקידנטײדאב א ןפאש לאז

 .טעטימאק־ןײפמאק ןופ רעציזראפ סלא טלײװרעד טרעװ

 ןײז לאז עוױטוקעזקע עצנאג יד זא ,ןענאטשראפ טרעװ׳ס

 סאד ןבאה ךױא לאז ןוא ,עינאפמאק־ספליה רעד ןיא װיטקא

 רעד ןיא טשינ ןענעז עכלעװ ,ןשטנעמ ךאנ ןעיצוצ טכער

 .ןײפמאק םעד ןיא ןטעברא וצ ,עוױטוקעזקע

 ,ןםאלשאב טרעװ ןײפמאק־ףילער םעד ןרילומיטס וצ ידכ

 ןײז לאז ,עינאפמאק־גנולמאז־טלעג רעד ןופ בײהנא רעד זא

 .עוױטוקעזקע רעד ןופ גנולמאזראפ רעטשרע רעד ײב ךײלג

 ־ראפ עלא .ןעגנורעײטשײב ראפ טרילעפא רעציזראפ רעד

 ךײלג טרעװ׳ם ןוא ףור םעד ףיוא טרעפטנעעג ןבאה עטלמאז

 יד ןופ טרעײטשעגײב רעלאד 1040 ןופ עמום יד ןפאשעג

 ןענעז עטלמאזראפ עלא .רעדילגטימ־װיטוקעזקע ןוא עטמאאב

 ־טלעג רעד ןופ בײהנא םעד ןופ טאטלוזער םעד טימ ןדירפוצ

 ןפאשעג לאז ראי ןופ ףוס םוצ זיב זא ,ןפאה ןוא עינאפמאק

 .רעלאד טנזיוט 5 םנטםקיצניװ ןרעװ

 פײלסדנאל עלא וצ וױרב ןקישוצםיורא ןםאלשאב טרעװ׳ם

 דעטריזינאגראער רעד ןגעװ ןרימראפניא ײז ןוא עקירעמא ןיא

 ןוא ,קינלעימכ ראפ עיצאזינאגרא־םפליה רעטקינײאראפ

 ןפלעה וצ ידכ ןעגנורעייטשײב ראפ ייז וצ ןרילעפא ךיוא

 .טײלסדנאל ערעזדנוא

 גנולמאזראפ־ןסאמ א ןרישזנארא וצ ןםאלשאב ךיוא טרעװ׳ס

 גניװריוא ןיא ,1945 ראונאי ןט־ד םעד טעברא־םפליה ראפ

 ־סדנאל עלא וצ וױרב ןרעװ טקישעגםיורא ןלאז׳ס ןוא ,אזאלפ

 א ןדאלנײא ךיוא ןוא ,ןכײרגרעד ראנ ןעק ןעמ עכלעװ טײל

 ,אטנאראט ןיא טײלסדנאל רעקינלעימכ יד ןופ עיצאגעלעד

 .עדאנאק

 ־ןםאמ א ןטלאהעגפא טרעװ 1945 ראונאי ןט־ל םעד קיטנוז

 ןיא עיצאזינאגרא־ספליה רעטקינײראפ רעד ןופ גנולמאזראפ

 .ץאלפ־גניװריוא ןיא סאג עט־15 ,אזאלפ גניװריוא

 סאװ ,טקאפ ןפיוא ןא טזײװ םיװיעד ׳רפ רעציזראפ רעד

 ,פעיצאזינאגרא־ספליה ייװצ טריטסיזקע ןבאה טציא זיב

 ־יאק טושפ ןבאה ןוא ,טעברא־״ףילער״ זאטעג ןבאה עכלעװ

 ימ רערעװש ךאנ ךעלדגע״ .רעטײװצ רעד טימ ענײא טרירוק

 ןײא ןיא סעיצאזינאגרא עלא ןקינײאראפ וצ ןעגנולעג זיא

 טציא רימ ןלעװ תוחוכ עמאזנײמעג טימ ןוא ,טפאשרעפרעק

 ־סדנאל ענעבילבראפ יד ראפ טעברא־םפליה רעד טימ ןריפנא

 .״םי טײז רענעי ףױא ערעזנוא טײל

 ״קינלעימכ ןיא םישודק יד ךאנ הרכזא ןא טכאמ ןזח א

 ־לעימכ רעד ןיא סיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעװ

 ־ױנ ןיא אד טאה ןעמ םאװ עיצאמראפניא טיול) ליש רעקינ

 ־עטארעג ךיז ןבאה עכלעװ ,טײלםדנאל ךרוד ןטלאהרעד קראי

 .(רעדנעל עלארטײנ ןיא טעװ

 יד טםירגאב םולבלעג ר״ד אטנאראט ןופ ןאמםדנאל א

 זא ,טרילעפא ןוא עיצאזינאגרא־םפליה רעזדנוא ןופ טעברא

 ןיא רעקינלעימנ יד ןופ ליפשײב םעד ןוטכאנ ןלאז רימ

 ־נטײדאב א ןפאשעג ןיוש טציא זיב ןבאה עכלעװ ,אטנאראט

 .טעברא־ספליה ראפ עמום־טלעג עקיד

 ןיא טדער ,טסילאנרושז רעטםוװאב רעד ,ןאמרעדײנש .ל .ש

 .טערטראפ רע ןכלעװ ,״טניאשזד״ ןופ ןעמאנ

 איפלעדאליפ ןופ רענדער־טםאג סלא רעגעלרעפ המלש ׳רפ

 זיא עקירעמא ןיא טפאשרעריפ עשידיא יד זא ,ךיז טגאלקאב

 טאה ןעמ ןעװ ,ךיוה רעקירעהעג רעד ףיוא ןענאטשעג טשינ

 ךיז טלעטש רע .ןדײ לאצ עסיורג א ןעװעטאר טנעקעג ךאנ

 ןפא ןײז ןלעװ עפארײא טימ ןעגנודניבראפ יד ןעװ זא ,ראפ

 ןיא ןבעל עשידײ עלופרילאק םאד טעװ ,המחלמ רעד ךאנ

 זיולב ןבײלבראפ ןלעװ לטעטש ןופ .ןדנוװשראפ ןײז קינלעימכ

 ןלעװ רימ .ןטעלעקס ןײז ןלעװ ענעבילבעגנבעל יד ןוא ,תוברוח

 ליפיװ ,ענעבילבראפ יד ןפלעה וצ ןעגנערטשנא ןפראד ךיז

 .ןייז טשינ לאז לאצ יד

 ־נורעײטשײב ראפ ליפא ןקיצראה א טכאמ רעגעלרעפ ׳רפ

 •ןעג

 ןוא .ןפורעגפא םעראװ ךיז ןבאה עטלמאזראפ יד ןופ ךם א

 685 ןופ עמום יד ןראװעג ןפאשעג זיא גנולמאזראפ רעד ײב

 .ראלאד

 ־ינלעימכ יד ןגעװ טעטכיראב ,ראטערקעם ,ןאמראלק ׳רפ

 ־יצאנ יד ןיפ טעװעטארעגסיורא ךיז ןבאה עכלעװ ,רעק

 ןופ ןעמאנ ןיא ןעימאב ךיז טעװ ןוא ,רעדנעל עטריפוקא

 יד טימ גנודניבראפ ןיא ןלעטש וצ עיצאזינאגרא רעזדנוא

 .טײלסדנאל עקיזאד

 טײרפאב זיא קינלעימכ זא ,סעײנ יד ןעמוקעגנא זיא׳ם ןעװ

 ןענעדראוצנײא ןראװעג ןסאלשאב ױא ,סיצאנ יד ןופ ןראװעג

 פעד תבש ןעװעג זיא סאד .טײהנגעלעג רעד דובכל החמש א

 ןבאה זדנוא ןופ ךסא .לאה־ןעװאהטעב םעד ןיא ראורבעפ ןט־17

 ךיז ןבאה קינלעימכ ןיא ןדײ ליפ זא ,טפאהעג טלאמעד ךאנ

 זא ןוא ,טנעה עשיצאנ יד ןופ טעװעטארעגפא ןגעװטסעדנופ

 ןופ ףליה רעד טימ ,ןבעל ײנ א ןלעטשנײא ןענעק ןלעװ ײז

 .עיצאזינאגרא רעזדנוא

 גנודניבראפ ןיא ןלעמש וצ ךיז ןסאלשאב ךײלג ןבאה רימ

 עמארגעלעט א ףיוא רעפטנע ןיא .ןדײ רעקיגלעימכ יד טימ

 רעשידײ רעד ןופ סערדא ןפיוא טקישעג ןבאה רימ סאװ

 רעטעפש ןכאװ עכעלטע טימ רימ ןבאה ,קינלעימכ ןיא הלהק

 רעקינלעימכ ןטעװעטארעג א ןופ וױרב ןדעגנעל א ןטלאהרעד

 טזאלעג זדנוא טאה רע ןכלעװ ןיא יקסװאנאלאב ראטקאד

 יד ןופ עטעװעטארעג ,ןדײ רעקינלעימכ ןופ ןעמעג ײר א ןסיװ
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 ־אלאב ראטקאד רעטנאמרעד רעד טאה ךיוא .טנעה עשיצאנ

 ןברוח םעד ןגעװ ןבעגעגרעביא זײװלײט זדנוא יקסװאנ

 ףכית טאה טעטימאק־םפליה רעקינלעימכ רעד .קינלעימכ

 ־אלאב ר״ד ןופ םערדא םעד ףיוא ראלאד 5סס טקישעגםיורא

 ןדײ רעקינלעימכ עטעװעטארעג ןפלעה וצ ידכב ״יקסװאנ

 יקסװאנאלאב ר״ד) ףליה עקידנעגנירד ןיא ךיז ןקיטיונ עכלעװ

 ןדײ עלא ןופ המישר עיונעג א טקישעגרעביא זדנוא טאה

 .(ראלאד 500 עטשרע יד ןופ ןסאנעג ןבאה עכלעװ

 דײלג רימ ןבאה ״ןראװעג טײרפאב זיא ךײרקנארפ ןעװ

 •זיראפ ןיא טײלסדנאל יד טימ ןעגנודניבראפ טלעטשעגנײא

 טנופ טנזיוט 2 רעביא טקישעגרעביא ןבאה רימ עכלעװ וצ

 .ןענישאמ־ײנ לאצ א ךיוא ןוא זײפש

 ־שטײד ןיא ןעײמרא עטריאילא יד ןופ ןעגנירדנײרא ןטימ

 ןבאה ,ןרעגאל־עיצארטנעצנאק יד ןופ גנואײרפאב ןוא דנאל

 ״טניאשזד״ ןטימ גנודניבראפ ןיא טלעטשעג ךײלג ךיז רימ

 עלא וצ וױרב ןטקורדעג לעיצעפס א טקישעגרעביא ןוא

 דעד ןגעװ ,ןסיװ ײז קידנזאל ,טײלסדנאל עטעװעטארעג

 ןפלעה וצ ײז זיא ליצ םנעמעװ ,קראי־ױנ ןיא עיצאזינאגרא

 ןיא םיבורק ןבאה עבלעװ ,יד ןדניבראפ ךיוא ןוא ,לעירעטאמ

 ־זײפש טקישעגסיורא ןבאה רימ .ןטאטש עטקינײאראפ יד

 ־טסע הנאלשטײד ןיא טײלסדנאל ערעזדנוא עלא וצ ךעלקעפ

 .עיגלעב ןוא ןדעװש ךאנ סעמוס־טלעג ןוא ךײר

 לאצ א זא תועידי ןעמוקאב רימ ןבאה 1945 ראי םעניא

 ןפיוא טזאלעגםיורא ךיז ןבאה ןדײ רעקינלעימכ עטעװעטארעג

 ײז ןבאה רימ /ב הילע רעד טימ לארשי ץרא ןײק געװ

 ןבאה רימ ןוא ,געװ םעד ףיוא טגלאפעגכאנ םוטעמוא

 ערעסערג ןוא לארשי ןײק ךעלקעפ־זײפש טקישעגרעבירא

 רעקידלאב ןיא ךיז ןקיטיונ עכלעװ יד ןפלעה וצ טלעג םעמוה

 ײא לארשי ןײק טקישעגרעביא רימ ןבאה לכה־ךס. .ףליה

 טנזיוט־טכא רעביא ןעמום־־טלעג ןיא ךיוא ןוא ךעלקעפ־זײפש

 .ראלאד

 ןײק ןעמוקוצנא ןביוהעגנא ןבאה 1946 ןופ גנילירפ ןיא

 יד ןופ ןדײ רעקינלעימכ עטעװעטארעג עטשרע יד עקירעמא

 ןדײ יד טא ןופ .ןדעװש ןופ ךיוא ןוא דנאלשטײד ןיא ןרעגאל

 ןגעװ ןסורג עטקעריד עטשרע יד ןעמוקאב אד רימ ןבאה

 ןיא ןעמוקעגראפ זיא׳ס סאװ ץלא ןגעװ ןוא ,קינלעימכ ןברוח

 ־וקא רעשיצאנ רעד ןופ טײצ רעצגאג רעד ךרוד קינלעימכ

 קינלעימכ ןיא גנואײרפאב רעד ךאנ ןבעל רעײז ןופ ,עיצאפ

 .ןרעגאל יד ןיא ןבעל רעייז ןופ ךיוא יװ

 ןופ ףליה ןעמוקאב ןבאה רעקינלעימכ עגעמוקעגנא עלא

 ,מלעג־ןשאט ןופ םראפ ןיא ײם ,טעטימאק־םפליה רעקינלעימכ

 א .גנוקיטפעשאב ןוא תוריד ןעמוקאב םײב ףליה ,רעדײלק

 .ןכאפ ןענרעלסיוא םײב ףליה ןעמוקאב וליפא ןבאה לײט

 טאטש רעזדנוא ןיא זא ,תועידי עשיגארט יד ןעמוקאב ןכאנ

 רעד טאה ,ןדײ םוש ןײק רעמ רעדײל ךיז ןעניפעג קינלעימכ

 — ןײז לאז ליצ־טפיוה ןײז זא ,ןםאלשאב טעטימאק־םפליה

 ־ײראפ יד ןיא רעקיגלעימכ רעמ םאװ ןעגנערברעבירא ןפלעה

 ײז ,לארשי ןײק ןראפ עכלעװ עקינעי יד ןוא ,ןטאטש עטקינ

 .טרא ןפיוא ןענעדראנײא ךיז ןפלעה

 עטקינײאראפ יד ןיא ןענעז גנואײרפאב רעד ךאנ טגיז

 ןא ןעמוקעגנײרא —עיצאמראפניא רעזדנוא טיול — ןטאטש

 .תושפנ רעקינלעימכ 300 ךרע

 ןדײ רעקינלעימכ ןעמוקנא ןײא ןיא ןטלאהעג ןבאה יוזא ןוא

 ןיא רעװ ןוא קראי־ױנ ןײק רעװ ,תוחפשמ ןוא םידיחי —

 ןעמעלא טאה ״ףילער רעקינלעימכ״ רעד .טעטש ערעדנא

 לאז רעײטשראפ א סנייז זא טגראזעג ןוא ףליה טרעכיוראפ

 ־וקעגנא יד טימ — קידנראפכרוד זיולב וליפא — ןפערט ךיז

 .ףליה ןיא ךיז טקיטיונ׳ס רעװ ןעניפעגסיוא ןוא ענעמ

 רעד טאה קראי־ױנ ןיא טלעטשעגפא ךיז ןבאה עכלעװ יד

 ־סטעברא ןא טימ ןפלאהעגםיורא לאמעלא ףילער רעקינלעימכ

 .טלעג־ןשאט טימ ןלאפ ךס א ןיא ןוא ״דריד א ,ץאלפ

 ןענעז ײז זא ,ןליפ וצ ןבעגעג ענעמוקעג־ײנ יד ןבאה רימ

 .ענעגײא וצ ןעמוקעג

 ל״ז םנאװע דיװײד

 ־קעם רעזדנוא זיא 1956 ףוס
 םיצולפ סנאװע דיװײד ראטער
 .ןראװעג ןסירעגקעװא זדנוא ־,ופ

 .קנעדנא ןײז יזובכ

 ןכאנ ןוא עפורג רערעסערג א ןופ ןעמוקנא ןכאנ ,1946 ןיא

 ״לעימכ רעד ןופ גנוקיליטראפ ןוא שוריג רעד ןעװ ןשראפסיוא

 רעקינלעימכ רעד טאה ,ןעמוקעגראפ זיא הליהק רעקינ

 ךאנ טײצראי םעד ןטיהפא ןסאלשאב קראי־ױנ ןיא ״ףילער״

 ןרעװ יוזא .ירשת ה״כ ןופ גאט ןיא ,םישודק רעקינלעימכ עלא

 רעד טימ ןעגנולמאזראפ־רוכזי ןטלאהעגפא ראי סעדעי עקאט

 ןבאה עכלעװ ,רעקינלעימכ לײט ןםיורג א ןופ גנוקילײטאב

 •םײה רעטלא רעײז ןענאמרעד וצ רעגאב א ןוא ןליװ א

 טזומעג ךיז סיװײד םקעמ טנײרפ טאה 1950 ראי ןיא

 ןאמראלק .א ׳רפ ןוא טנוזעג ןבילוצ רעציזראפ םלא ןעיצקירוצ

 םארטש א ןופ ןעמוקנא ןטימ •ןטײהנגעלעגנא־םטפעשעג בילוצ

 א ןראװעג טלײװרעד גנולמאזראפ א ףיוא זיא ענעמוקעג־ײנ

 ;םאראי לשרעה — רעציזראפ :עיצארטםינימדא עײנ
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 עװיטוקעזקע ןא ןוא ;םגאװע דיװײד — ראטערקעס־סנאניפ

 •א ,יקסראװעשפ .ק ׳סיפםא .י ,פאקשרעה .װ ,ץגימ ,מ * ןופ

 ,יקציגרעשז עלהרש ,יקצינרעשז לקנאי ,יקסװעשזארטס

 םקעמ ,יקסנימאק .ה ,רעלדנעהנײלק .א ,רעגניטכאמ לשרעה

 ,ןאמראלק .א ןוא םיװײד

 םױ ןרעײפ וצ ןסאלשאב ףילער רעד טאה 1951 ראי ןיא

 טנדראעגנײא ראי םעדעי טרעװ טלאמעד טניז ןוא ,תואמצעה

 .לארשי תנידמ ןופ טײקידנעטשבלעז רעד דובכל גנורעײפ א

 ־סינימדא עײנ א ןראװעג טלײװרעד זיא 1955 ראי ןיא

 .ה ;ראטערקעס־ץנעדנאפםעראק — ץנימ .מ :עיצארט

 — םנאװע דוד ןוא ראטערקעס־לאקאטארפ — רעגניטכאמ

 טלײװרעד זיא עוױטוקעזקע עקידרעירפ יד .ראטערקעס־ץנאניפ

 •עיצאמאלקא ײב ןראװעג

 ןאמראלק .א ׳רפ זיא גנולמאזראפ רעלעיצעפם א ףיוא

 ־ערקעם־ץנאניפ ןופ טמא םעד ןעמענראפ וצ ןראװעג ןפורעג

 ןוא רעציזראפ־עציװ םלא פאקשרעה לװלעװ ׳רפ ןוא ראט

 .טײלסדנאל עקידלארשי טימ טנעדנאפסעראק

 ־ןקנארק רעקינלעימכ רעד זא ,ןענאמרעד וצ טרעװ זיא׳ס

 500 ןופ עמום א טרעײטשעגײב טאה ןײראפ־םגנוציטשרעטגוא

 •ךוב־רוכזי םוצ רעלאד

 טכיראב רעלעיצנאניפ

 עדנור ןיא — 1958 עדנע זיב 1943 ןופ רעטלעג עטלמאזעג

 , •ראלאד (טנזיוט קיצפופ) 50״ססס רעביא — ןרעפיצ

 ;ןבעגעגסיוא

 ־טםע ,דנאלשטײד ןיא ןרעגאל יד ןיא זײפש־ךעלקעפ ראפ

 ריוא יװ וײרקנארפ ןטײרפאב ןיא ,ןליופ ןיא ׳עילאטיא ׳ךײר

 ־טלעג ,ךײרקנארפ ןיא טײלםדנאל וצ ןענישאמ ײנ .לארשי ןיא

 ,עילאטיא ,ךײרטסע ,דנאלשטײד ןיא טײלםדנאל וצ עציטש

 ןיא ענעמוקעג־ײנ וצ ךיוא יװ לארשי ןוא ןליופ ,ןרעפיצ

 .עקירעמא

 -ײטשײב רעקידובכב א ןעװעג זיא ףילער רעקינלעימכ רעד

 ןײק טקישעגרעביא ןוא ״ליפא שיאושזד דעטײנױ״ םוצ רערע

 רעלאד זדסס ״רוכזי״ םעד ןקורד ראפ ךעלםילשםיוא לארשי

 םקנפ״ רעד טקורדעג זיא׳ס ןכלעװ ףיוא ריפאפ םאד ןוא

 .״קינלעימכ

 עקירעמא ויא ענעבראטשעג װפ המישר

 הקירמאב םירטפנה תמישר
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 םייה רעטל8 רעד טימ טקאטנאק רעד

 ־עגסיוא יד ןשיװצ םײה רעטלא רעד טימ טקאטגאק רעד

 .טרעהעגפיוא טשינ לאמנײק טאה רעקיגלעימב עטרעדנאװ

 .םיבורק טימ טקאטנאק ןכעלוױרב ןיא ןענאטשעג זיא׳מ

 ־וטיטםניא ענעדישראפ יד טימ ךיוא ןוא טגײרפ ןוא םירבח

 .ןטלאטשנא ןוא סעיצ

 ךיז ןבאה עכלעװ ׳װירב עכעלטע רעטיױו אד ןעגנערב רימ

 ןיא טעטימאק־ספליה רעקינלעימב רעזדנוא ןיא ןטיהעגפא

 ןיא עגאל רעד ףיוא טכיל א ןפראװ וױרב יד .קראי־ױג

 יד ןיא ןעגנומיטש יד ןוא ,גירקטלעװ ןטשרע םעד ךאנ לטעטש

 .םוקמוא םעד ברע ןראי

 סיוױיד סקאמ וצ גרעברעכליז םהרכא ןופ ױירכ

1. 

 1920 ,רעבמעװאנ 23 םעד ,קינלעימכ

 ו םקאמ רבח ןוא טנײרפ יעביל

 ןוא עסײה א מימ ןבירשעג ריד וצ ךיא בא.ד קירוצ געט טכא טימ

 א ןוס פראס רעד ןיא ףליה ןלײטרעד וצ רימ ״דשקב עקידנעגנירד

 בילוצ דוירב ןקיטצעי םעד ךאנ ריד ךיא נײרש םעד ץארט ןוא .האװלה

 דעםעב טסלאז וד זא ,ךיא ליװ ,םנט־1 :ןכאזרוא ײװצ עקידנגלאפ

 ־נעװטיונ א טושפ ךיא ריפש סנט־2 ןוא ,ע״אל עקיטציא ןײמ ןײטשראם

 ביוה ךיא יעדײא ךאנ .ץראה םענופ ןדערוצפארא לםיב א רימ טייקיד

 ריד ,המדקה רעצרוק א ףיוא ןביולרעד רימ ךיא ליװ ,ןינע אפוג ןוס ןא

 רעזדנוא : םע זיא יוזא טא •יה ןופ עגאל עשימאנאקע יד ןרעלקרעד וצ

 אליממ ןרעװ רעבירעד •גאט וצ גאט ןופ טלאפ (קראמ רעד) עטױלאװ

 רעבײרט־זײרפ יד םיוא עקאט ןצינ םאד ןוא .רערעײט תורוחם עלא

 םוצ זיב ןזײרפ יד ןפיורש ןוא (״סעשזאקסאפ״ ײז ןםײה זדנוא ײב)

 לײװ ,רעכײר גאט וצ גאט ןופ ןרעוו ײז זא ,ךיז קידנדערנײא ,ןטצעל

 דעײז זא ,לײװרעד ןסעגראפ ײז .רעקיד טרעװ ןקראמ לקעפ יעײז

 א ראפ רעװש זיא רעבירעד ןוא .רערעגאמ רעבא טרעװ הרוחס לקעפ

 זקראמ עמוס ערעםערג ןײק טשינ טגאמראפ םאװ ןשטנעמ ןכעלנײװעג

 ־םקלאם עשידײ א ־ןימ טגאמרעד סאד .ספעשעג א םעפע וצ ןטערטוצוצ

 רעד ןבילקראפ םעדיוב ןפיוא םענײא וצ ךיז טאה לאמא :השעמ

 ןטערטפא שטנעמ םעד ןוס טלאװעג טשיג לאפ ןײק ײב טאה ןוא תולד

 רעד .טםאפעג ןײז םיא לאז סאװ ,גוצנא ןא ןכאמ םיא טעװ רע ןדײם

 .יאדכ ץלא זיא תולד םענופ ןרעװ וצ רוטפ זא קידנענעכער ,שטנעמ

 לײװ ןוא .ןליםרעד וצ גנאלראפ ןײז טעראטסעג ךיז ךעלריטאנ טאה

 ךאד זיא תולד רעד םוראװ) עמום עקיםיונ יד טאהעג טשינ טאה רע

 יד טימ דנאװעגטעב םאד טצעחאפ רע טאה ,(פאק ןסיוא ןגעלעג םיא

 םוצ רעבא .גוצנא ןא טכאמעג ראטאקאל ןײז ראס ןוא רעטכײלדוגש

 ןסקאװעג תולד רעד לײװרעד זיא םיצםח יד קידנםיוקראס ,ןרעיודאב

 םורא יוזא םיא זיא גוצנא רעד ןוא ,טײרב רעד ןיא ןוא ךיוה רעד ן-א

 ײב זיא יוזא .ןםקאװעג זיא תולד ןײז ,לאמש יא ץריק יא ןעװעג
 ...זדנוא

 ךיא באה טײצ אזא ןיא זא ,ראפ ריד לעטש .טנײרפ רעביל ׳טא ןוא

 ־ידפא ,רעטילימ םענופ ענײא ,״סעיצאזיליבאמעד. ײװצ טכאמעגכרוד

 רטכעלטפאשלעזעג רעד ןופ עטײװצ יד ןוא ןכאװ ײװצ םיוק קידנענ

 רעזדנוא ןופ קנאדעג םעד ראי 10 רעבירא קידנענעידפא ,רענײמ טעברא

 ,״טריזיליבאמעד״ גאז ךיא .גנובעלפיוא רעלערוטלוק ןוא רעלאנאיצאנ

 טעברא ןעמ ,ראם ײד לעטש לײװ .םיוא רימ ײב סע טעז יוזא לײװ

 ,ןיילא טםיב וד זא ,טםעז ןוא םוא ךיז וטסקוק סעצולפ ןוא ךאז א ראפ

 .הכב הזו הכב הז ןכארקעצ ךיז זיא םױראטידיוא ץנאג ןײד טעמכ לײװ

 ־ראפ טסאה וד תעשב זא ׳טםעז וד ןעװ ,סע טקנערק רעמ ךאנ ןיא

 ןרירעםער יװ ,ןכאז ״עשיטקארפ טשינ עכלעזא״ טימ טייצ ןײד טגנערב

 ןבאה ,םינינע עלערוטלוק ערעדנא רעדא רךטארעטיל רעשידײ ןגעװ

 יד טכאמעג ןוא לדנאװ־לדנאה טימ טײצ יד טגנערבראפ רערעהוצ ענײד

 ןוא ןעגנוזעלראפ ןוא ןטארעפער ענײד ףיוא ןעמוקעג זיא ןעמ .עבטמ

 ןעמ םאה ,ךיז וצ קידנעמוקמײהא רעבא ,ךיוא טרידאלפא עקאט ריד

 סאװ ,שיקעל ןשיראנ םעד ןופ ןטסיופ יד ןיא טכאלעג רעדעי םתסה

 ןבעג וצ זדנוא ידכ ״רעכיב יד רעביא טכענ ןוא געט עצנאג פא טציז

 קראטש ץנאג עקאט ךיז ןטלאװ רימ רעכלעװ ןא ,זײפש עקיטםײג

 רעדעי ךיז זיא בוס־םױ רעדא תבש ךאנ עקאט ןוא ,טקילײװגנאלעג

 דעטײװ ךיז ןיב ךיא ןוא ײרעבײרט־ןזײרפ ןוא לדנאה ןײז וצ ןעגנאגעג

 .״םרושטקעל״ יד טימ םלוע םעד ןזײפש וצ רעכיב ענײמ רעביא ןםעזעג

 ,טײקשיטקארפ־טשינ ןײמ ףיוא ,רבח ןוא דנײרפ רעביל ,טשינ ךיז רעדנוװ

 רעשיכיטם א טימ טעברא טרא םעד וצ ןגיוצעג ךימ טאה׳ס לײװ

 א לאמא .טעברא רעדנא ןא ןעװעג זיא לאמ םעדעי ןוא ,טפארק

 ו גירק ביוהנא ןיא ןעװעג אד ןענעז ןםור יד תעב — עשיפארטנאליפ

 סײצ א ןעװעג זיא רעכײרטםע יד ןופ עיצאפוקא רעד תעב רעטעפש

 ־רעד ראפ ןםרוק ,ןקעטאילביב ןדנירג יװ ,טײקיטעט רעלערוטלוק ןופ

 ,װיטאיציניא ןײמ ךרוד ץלא ןוא ןלוש ןוא ןעמײהרעדגיק ,ענעסקאװ

 ךד באה ךיא רעמ סאװ ןוא טיטעפא רעד טשרע טמוק ןםע ןטימ לײװ

 טרעדאסעג טעברא יד ךימ טאה רעמ ץלא ,טעבראעג ןוא טרעספאאעג

 •טאםש רעד טימ ןענעגונגאב טזאלעג טשינ ךיז ןבאה רימ .ןגיוצעג ןוא

 ,טאטשײנ ,װעשטניפ ,קםוב יװ ,הביבס רעצנאג רעד ראפ טעבראעג רא:

 טםאה וד ...םורא ךיז וטםעז םעצולפ ןוא.דנא״א ץינפאטם ,װאלדיש

 ...ראפ םעיצוםיסםניא עכעלצונ ןוא ענײש ןוא עשביה ןםאשעג עקאט

 ןעװ ,טײצ רעד ןיא י ןאסעג וטםאה סאװ ךיז ראפ רעבא .ללכ םעד

 ןאסעג עקאט ןבאה ,(טכאלעגסיוא קידנעטש ײז טםאה וד םאװ) ערעדנא

 טשינ םורעד זיא׳ס .ןפאשעג םאװטע עקאט ךיז ןבאה ןוא ךיז ראפ ראנ

 טרעװ שטנעמ רעד ןוא פארא ךיז ןזאל טנעה יד םאװ רעדנוװ ןײק

 דניצא ךיז טםליװ וד ןעװ רעמ ךאנ ןוא .ןגאלשעגערדינ ןוא שיטאפא

 טשינ וטםנעק ,ןאט וצ ןײלא ריד ראס םאװטע ידכ ,ןכאמםיורא םעד ןופ
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 ןײז ראגאז געמ׳ם ♦ןצימע וצ ןעמוקנא טזומ ראנ ,תוחוכ ענעגײא טימ

 ןופ םיורא ךיא ןיב יוזא טא .*.טנײרפ רעטםנבעגרע ןוא רעטסעב רעד

 השוריב ןעמוקאב ךיא באה רעטשרע רעד ןופ תעב ראנ םעיצאזיליבאמ עדײב

 ןופ ךיא ןיב ,(טלעג ןגײא ראפ טפיוקעג) לטיה שירעטילימ א שטאכ

 רעקיטפעקם א ,רעשיטאפא ןא ,רענעגאלשעגרעדינ א םיורא רעטײװצ רעד

 יצ גנובערטש רעשיטסידוב רעד ןופ גנולקיװטנא רעמאזגנאל א טימ

 ױא׳ס ןמז־לכ ,ןפיולטנא וצ הצע ןײא טצעי ראנ באה ךיא /׳אנאװרינ״

 ,ןרעלק וצ ךיז ראפ סאװטע ןגנאפנא ןוא םעלא םעד ןופ טײװ ,טײצ ךאג

 סאװ תולד רעך לײװ תוחוכ ענעגײא טימ טשינ ךיא ןעק רעדײל ראנ

 ןוא טסעפ ךימ טלאה ,םעדיוב ןפיוא רימ ײב ןבילקראפ ךיז טאה

 ן •כ ףוס רעד) ...ןבעגכאנ םיא ליװ ךיא ןעװ ןוא עקיגײז׳ם טגנאלראפ

 .(ןעגנאגעג ןריולראפ זיא וױרב

2. 
 1921 ,ראונאי 27 ,קינלעימכ

 ,רעלדא רוטרא ןוא סיװאד םקאמ דנײרפ רערעײט

 ךריא וצ רעמ ןיוש ךיא באה ,ןטײל ײב ךיז טריפ ןעמ יװ טיול םגה

 סנטצעל באה ךיא םאװ ןײלא םעד בילוצ ןיוש ןבײרש טפראדעג שיג

 םוש ןײק ךײא ןום ןוא (קיסעמסינטלעהראפ) ןבירשעג ליפ ךײא וצ

 כיוא) ךימ טקנעדעג ריא יװ ראנ .טראװטנא טלא ןעמוקאב תוא תגומת

 טשינ ךיא דיב ןראירעדניק ענײמ ןופ ךאנ (? ךאנ ךימ טקנעדעג ריא

 ךיא ן־>ב ךעלכאזטפױה .רעטכעלש א ןוא רעזײב ןײק לאמגײק ןעװעג

 קידנעטש באה׳כ לײװ ,זגורב ןײז וצ ףיוא לאירעטאמ פאנק א ןעװעג

 ,עבלעז סאד זיא לאפ ןקיטציא ןיא ךיוא ןוא .תוכז ףכל ןעװעג ןד םענעי

 ונײרפ א וצ וױרב א ןבײרש ;ךעלמענ ןוא .תוכז ףכל ןד ךײא ןיב׳כ

 טאה ןלאפ עכלעזא ןיא ן א ךאז־סוסקול א עקירעמא ןיא ןײז יאדװא זומ

 רעבירעד ןוא /׳ריזעלפ ראפעב סענזיב״ :ןגאז וצ ביל רענאקירעמא ןא

 רעצניװארפ םעד ןיא ןסעגראפ ריא טאה ״יזיב״ םתסה ןמ קידגעײז

 דשכא טשטײטראפ ריא זא טנײמעג ךיא באה ,םנטײװצ ןוא .טנײרפ

 ױי וױרב סלא טאלג ה״ד ,ךיז ראפ ןוא־ןא טשינ ךײא וצ וױרב ענײמ

 ןעמענוצסיורא טכוזעג ײז ןום טאה ריא ראנ טגײרפ א וצ טבײרש ןעמ

 ןײמ ןעװעג ײז ןיא זיא רק ע רעד זא ,ךעלמענ ןוא ץנעםעטניװק םעד

 עטסײרד ןוא עסיורג דצ א ןעװעג רשפא זיא עכלעװ ,ךײא וצ עטיב

 ידנאל ענעדלאג סאד טסײה עקירעמא סאװ םעדצארט לײװ ךײא ראפ

 טקנאלב סאװ ץלא טשינ ןוא ,ןסאג יד ןיא דלאג םאד טשינ ןעמ טראש

 ביוא ,דנײרפ עביל .לאפ אזא ןיא רעדנעלגנע ןא טגאז׳ס יװ ,דלאג זיא

 כאזרוא יד ןעװעג תמאב ןענעז סאד ן א טלײטרואעג קיטכיר באיר ךיא

 טאהעג הליחמב ריא טאה ,רימ וצ ןבײרש טשינ ןקיטציאזיב רעײא ןופ

 ליװ׳כ .רימ ןגעקא טכערעג טשינ תמאב טײז ריא ן א ,תועט ןםיורג א

 יליפא טנעז ריא ביוא ,תישאר .־זײװרעד וצ ךײא סאד ןעראטס ךימ

 יװ םוסקול אזא ףיוא טײצ ןײק טשינ טאה ריא זא ״יזיב״ ,יוזא תמאב

 ןיא ,עכלעזא געט אד סעפע ךאנ ךאד זיא ,טנײרם א וצ װירב א ןבײרש

 ראפ ןגינעגראפ סאד ךיז ןעק׳מ ןוא ״סענזיב״ ןופ ײרפ זיא ןעמ עכלעװ

 רעטײװצ רעד זיא׳ס ביוא זיא שרעדנא ,ריא טעז .ןעניגראפ טנעם ראפ א

 רימ טאה ריא ביוא .ןבירשעג ןיוש ןביא באה׳כ ןכלעװ ןגעװ לאפ

 טשינ תושקב עגײמ טאה ריא לײװ ,ןבירשעג טשינ םעד רעביא רשפא

 לאפ רעד .ןגײװש וצ ןםאלשאב רעביל טאה ריא ןוא ןליפרעד טנעקעג

 טזומעג ןצרעמש טימ טלאװ ךיא .ןרעיודאב וצ ןעװעג תמאב טלאװ

 ןײמ :ןפירגאב טכעלש טפאשטנײרפ ןײמ טאה ריא זא ,ןריטאטםנאק

 םאד ,רבדב היולת א ןעװעג טשינ לאמנײק זיא ךײא וצ טפאשטנײרפ

 4ײג יצ תושקב ענײמ טליפרעד ריא וצ םעד ןופ עקיגנעהפא ןא טםייה

 ןכלעװ ףיוא טריזאב טשינ לאמנייק טאה טפאשטגײרפ רעזדנוא לײװ

 ןײז וצ ביל באה ךיא .ןטײװצ םוצ םענײא ןופ ןצונ עקיטײזנגעק זיא׳ס

 ,טשינ טנײמ .ןײז סאד טצעי ךיוא ךימאל .קיטכירפיוא ןוא קיצרעהנפא

 עכלעװ בילוצ טשינ טנעק ריא .ב.צ ןעװ זא ,טנײרפ ערעײט ןוא עביל

 רעקינײװ רימ ײב ריא טנעז ,ןליפרעד תושקב עניימ ןכאזרוא זיא סע

 טנײרפ ערעײט ענעגײא יד רימ טבײלב ריא ,ןײנ .רעײט רעדא ביל

 ךײא ראפ סאד זיא םתםה ןמ זא ,ײטשראפ ךיא לײװ .רעירפ סאװ

 טלאמעד זא ,טםבלעז רימ ײב ראפ ךאז יד רימ לעטש ךיא ...ךעלגעממוא

 גאז ,טנײרפ א םענײמ ןציטשרעטנוא זיא סע םאװ טימ ןעק ךיא ןעװ

 ךימ ךיא זומ ,טשינ ןעק ךיא ןעװ טלאמעד ןוא ...פא טשינ ךימ ךיא

 ־ראםסימ ןדײמוצםיוא ידכ ,הבים יד םענעי ןרעלקרעד ןזאל ןגונאב

 ד־מ ןוא ראנ ןאק ךיא סאװ טימ קיפליהײב םיא ןיב׳כ .ןשינעדנעטש

 רענײא ןדנובעױצ רע׳רפ יװ רעמ ךאנ רשפא ,רעירפ יװ רעטײװ ןבײלב

 טפראדאב ךיוא טאה ,טנײרפ ערעײט ןוא עביל ,עבלעז סאד ...ןטײװצ םוצ

 ראג ןיוש זיא םאד ,טנײרפ ,ריא טעז ןבײרש טשינראג ראנ .טצעי ןײז

 םעד וצ דנורג םוש ןײק ךײא בא,רכ זא ,ןײמ ךיא ...טשינ ךרד ןײק

 יעקיטצעי ןיימ זא ,טנײמ ריא ביוא ,טנײרפ עביל ♦ןבעגעג טשיג

 א רעדיװ ריא טאה רעטקאראכ ןבלעז םעד רעד׳װ טגארט ןבײרש

 ןיא דאנ ךײא ךיא באה טשינ תועט ןײק ןײלא באה ךיא ביוא ...תועט

 .טנעק ריא בי־,א ךײא ןופ טעב׳כ זא ,טנאטאב װירב עקידרעירפ ענײמ

 סיורא ךיא גנירד ,טרעפטנעעג טשינראג ףיורעד רימ טאה ריא לײװ ןוא

 פײב אזלא סע טבײלב .ןליפרעד תושקב ענײמ טשינ טנעק ריא זא

 יצעו רימ ןוא גנונעדרא־גאט ןופ פארא םע רימ ןעמענ .ןקידרעירפ

 ריא ביוא ׳ךעלריטאנ .ץנעדנאפסעראק ןוא טכאשטנײרפ רעזדבוא ראפ

 װפ ךיא .ןעגניװצ טשינ מענײק ןעמ ןעק ןבאה ביל לייװ .םיכסמ טנעז

 זטימ ןזעלעג װירב ערעײא טלאװ׳כ זא ,ןײז־חיטבמ ךײא ןעק טײז ןײמ

 ןיא עק׳פכױ רעדירב ענײמ ןופ װירב יד זעל ךיא סאװ ןגינעגראפ ןבלעז

 ױו ראנ ,רעדירב יװ טשינ ךיז ןשיװצ ןרידנאפםעראק רימ .ןײטםעלאפ

 בײלג הנײרכ עביל ,טצעי .ךײא ןופ ךיוא ךיא ליװ סאד ן*א .טנײרפ

 ןוא ןראװעג טרעלקעגפיוא יונעג קידנעטשלופ זיא ןינע רעזדנוא זא ,ךימ

 ןשרעה טשינ שינעדנעטשראפסימ םוש ןײק רעבירעד ןיוש ףראד סע

 א ןבעג רימ ןלאז עכלעװ ,וױרב ערעײא ףיוא ףאה ךיא יזדנוא ןשיוצ

 .ןיז ןשיזיפ ןייא ןוא ןקיטסײג ןיא — טראד ןבעל רעײא ןופ דליב יונעג

 ןיא ןכײלבראפ וצ לר*ג ןײמ תועמשמ ןיוש זיא ,רימ טגנאלאבנא םאװ

 באה׳כ ? ךיא באה הרירב א ? ןאט אזלא ךיא לאז סאװ .אכבה קמע םעד

 .ןטירשראפ עקיד,רשקשינ ךאמ׳כ ןוא שילגנע ןעגרעל ןעמונעג סנטצעל ךיז

 סײװ ןדײר ראנ ,(לטיל ׳ע) לםיב א ןיוש ײטשראפ ןוא ץוש זעל׳כ

 רימ לשמ׳כ .םענײק טימ טשינ דער ךיא לײװ ׳ועק ריא יצ טשיג ליא

 ־רעב ןײמ יװ שרעדנא ןעמ טדער קראי־ױנ רעדא ןאדנאל ןיא זא ,ןא

 ״רעװנאק לסיב א טפראדאב קיטיונ ךעבענ ,טלאװ׳כ .שילגנע רעװעשטיד

 עלאמ ? ןאט ןעמ ןעק םאװ ראנ \ גיוא ןא רעדנילב א יװ ,ןאיטאס

 רעדורב ןײמ סאװ ,גונעג ךיא באה ןדאטעמ ? ץלא ףראד שטנעמ א םאװ

 רענעי יװ רעבירעד טציױמ .ןייטסעלאפ ךאנ קידנראפ ,ןזאלעג רימ טאה

 ףיוא סרעםיז סעפע אד טשיג זיא׳ס זא טנײמ׳מ ןוא ױירכ ןיא םעראװ

 •ראפ ׳ןעגנולמאזראפ ןײא רימ ןענעדרא טײצ וצ טײצ ןדס •טלעװ רעד

 א ןיא ךיז ןעק ןעמ סאװ ׳ןכאז־המודכ ןוא ןטארעפער ,ןעגנולעטש
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 טכאמ רעװ ,ןגערפ ךײא טעװ ריא .ןעניגראפ ,קינלעימכ יװ לטעטש

 רעד זיא ?ןטפערק עקיטיונ יד םעד וצ ריא טאה וװ ןוא ץלא םאד

 טגאז יװ רעבא .שיפ ךיוא גנירעה זיא — שיא ןיאש םוקמב :ץורית

 ןעמ ײא ןאא עזד ,לפיעפדנילב ףא ירטנואק ע ןיא !רעדגעלגנע רעד

 זדנוא ײב ןעװעג זיא גרעברעבליז חספ ׳ה ״טאגעלעד״ רעײא .גגיק זיא

 דעמאק א טימ ״גנופאש ןײז ןוא יקסבא״ ןגעװ רושטקעל א םנײמ ףיוא

 •סדער־מ זא ,אפארפ א .(ןטלעװ ײװצ ןשיװצ) ״קוביד״ ןײז ןופ גנוריט

 ןטיול״ ביוא זא ,ןבעגוצ ןײא ךיא זומ ,טאגעלעד רעײא ןגעװ עקאט

 הרוחם עפאנק ץנאג ריא טאה ,״הרוחם יד ןײז ךיוא לאז רעטסומ

 םעניא דילגטימ סיוא ראפ טנאמעג ןימ טאה רע ...עקירעמא ןיא טראד

 :הבהאב ןײז לבקמ רימאל ראנ םאװראפ טשינ םײװ׳כ .טעטימאק־ףעילער

 עבלעז יד ץ,א ןםיװ ןײמ ןא טכאמעג ךימ טאה עקירעמא .חקל ׳ד ןתג ד

 הרירב א .ןםיװ ןײמ ןא ךיוא טכאמעגםיוא עקאט ךימ טאה עקירעמא

 א וליפא רימ טאה רע .ןײז טפראדאב יוזא טאה םתםה ןמ ? ךיא באה

 ״ץנעידיוא״ ןא ףיוא ןעמונעגפיוא ךימ טאה ןוא ןאטעג הבוט עקראטש

 !.ךיוא ךיא םײװ ױזא ? םאװ םעפע טסײװ וד ...טרעלקרעד רימ ןוא

 ןםעומש וצ ידכ /׳ץנעידיוא״ ארטסקע ןא ןבעג טלאזעג רימ טאה רע

 טקירדעגםױא ךיז טאה רע יװ /׳םױועד דבײרפ רעזדנוא״ ןגעװ לסיב א

 ןסעגראפ תועמשמ טאה רע ראנ ,(סקאמ ,ךיד טנײמעג סאד טאה רע)

 — םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ ןימרעט ןטמיטשאב ןיא זיא ןוא טײצ יד

 ראפ טשינ טליג ינאמ זיא םײט זא ,תועמשמ .לאמא ךאנ ןוא לאמ ןײא

 /װשטקעל ןײמ ףיוא קידנעײז זא ,ןסעגראפ באה׳כ ,אי .ןשיליופ ײיק

 ןגעװ עקאט טכיראב א םבײמ ןזעלעג טאה רע זא ,טגאזעג רימ רע טאה

 םע זיא ,טשיג תועט ןײק באה׳כ ביוא ? תמא םע זיא .עטימאק־ףעילער

 עכלעזא ריא טנעז יצ .װירב רעכעליורטראפ ןוא רעטאוױרפ א ןעװעג

 ןסיװ טםליװ וד ביוא י ןינע םעד ףיוא רימ רעלק ? טנײרפ עטנעאנ

 ךיא םאװ ןלײטטימ ריד ךיא לעװ ,רימ בײרש ,עטימאקיףעילער ןגעװ

 רעד ףיוא םילצע ןײק טשינ טײז ,ךעלכאזטפיוה .תלוכיב ןײז ראנ לעװ

 םאד אד אכבה קמע םעד ןיא טנײרפ רעײא טפאשראם ןוא רעדעפ

 סיא סרעדנא ןײק טשינ טנעק ריא ביוא ,וױרכ א ןבײרש ןופ ןגינעגראפ

 .ךעלצרעה קידנסירג ןוא ךײא קידנעשוק וױרב ןײמ קידנע׳כ .ןפאשראפ

 סהרבא רענעבעגעגרעביא רעײא
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 1921 ,ץרעמ ר ,קיבלעימכ

 !םקאמ רערעײט ןוא רעביל

 ךאװ עקיראפ יד ךיז ןבאה ,טאטש ןופ ןטםינױצ יד טסײה סאד ,רימ

 עלערוטלוק ףיוא עציטש ךאנ טעטימאק ףעילער רעקינלעימכ םוצ ןדבאװעג

 .םינצבק רעטיול אד ןענעז רימ לײװ ,רעײז ךיז ןקיטיונ רימ סאװ ןקעװצ

 השקב יד ןציטשרעטנוא טסלאז זא ,טסנעק וד לפיװ ףיוא ךיד טעב ךיא

 ןקעװצ עשיטסינױצ ףיוא עציטש ןײק טשינ ןעגנאלראפ רימ .ערעזדגוא

 ךיז ןעבעק רימ יװ יוזא ןוא עלוש ,ןסרוק ,קעטאילביב רעד ףיוא ראב

 רעקסמאדאר רעדא רערעג יד וצ קעװצ םעד ראפ ןדנעװ טשיג ךאד

 רעײא םאװ ,יה םעטימאק־־ףעילער רעײא וצ טשינ וליפא ןוא םידיםח

 ...טלעטשעגקעװא ״ןעגגולעג״ יוזא טאה גרעברעבליז חםפ ׳ה ״טאגעלעד״

 ןא ןציטשרעטנוא ״ןטײקשיראנ״ עכלעזא ןופ טשיני ןטלאה ײז לײװ

 טגנערב׳ם םאװ ,ןדײמ טימ ןעגנױ ןעמאזוצ ךיז ןעמוק׳ם וװ ,עיצוטיטסניא

 טםקבעדעג וד ביוא .ל״ר תורצ ןוא קבערק ענעדישראפ סיורא עודיכ

 .ןײטשראפ ןײלא ץלא וטםעװ /׳קינלעימכ ןביל״ ןופ סעפע שטאכ ךאנ

 א ןופ ןזעל ןאזרעפ 500 זא ,ןגאז ריד לעװ׳כ זא ןײז גונעג טעװ׳ס

 ןיוש ריד טסנעק ♦ךעלכיב דסס—6סס םיוק טלאהטנא םאװ קעטאילביב

 .טשינ רימ ןבאה ןעמענ וצ ןענאװ ןופ ןוא סיוא טעז םאד יװ ןעלשמנא

 סאד זיא עיצארעגעג רעטלא רעד ײב זא ןײלא ךאד טםײטשראם וד

 טשינ. טרעהעג רעדיװ עיצארענעג עגנױ יד ןוא ריזח יװ הפירט ץלא

 .ןציטשרעטנוא ןינע םעד טסלאז רעבירעד ךיד טעב ךיא ...עכײר יד וצ

 ןבאיר רימ שיגרעטאמ ןוא ימ אראם טימ ןעקנעדעג אױךאד טספראד וד

 אד ןיוש זיא׳ם זא ןוא .סנטײצראפ קעטאילביב א ןדנירג טלאװעג

 ,עלוש רעד טימ זיא עבלעז סאד !ןלאפ טשיג יז טזאל ,עכלעזא

 גניטיוקס ןופ (םיאב) טײלעגנױ לאצ עסיורג א .ןסרוקךאפ יד ןכײל םעד

 ,װ״זאא ײרעסאלש ,ײרעלאטס יװ תוכאלמ ענעדישראפ ךיז ןענרעל

 עקיטיונ ןײק אטשינ ןענעז רעדײל ראנ ,ןרירגימע וצ ךיז קידנטײרג

 ,רעקרעװטנאה עטאװירפ ײב ןטעברא רעבירעד ײז ןזומ .ןטנעמורטסניא

 א קיטיוג, זיא רעבירעד ...זיא ןיד רעד יװ םיוא ײז ןצונ עכלעװ

 םוצ םעד ןגעװ ןדנאװעג ךיז טאה׳מ ןעװ .םעד ףיוא לאטיפאק רעסיװעג

 טאה׳מ ,סיוא טשינ טכאמ׳ס זא ,טרעפטנעעג ןעמ טאה ״טניאשזד״ ןגיה

 רעד .ןעװעג טוג ץנאג זיא׳ם ןוא טנרעלעג יוזא ךיוא םגטײצראפ ךיז

 ראפ טלעג ןײק טשינ ךיוא םתסה ןמ טאה רעדיװ ףעילער רעקינלעימכ

 .טםנעק וד םאװ ץלא רעבירעד עשז־וט /ךטײקשיראנ״ עכלעזא

 קידנעשוק ךיד ךיא בײלבראפ ,רעםטנע ןײד קידנטראװרע

 םהרבא ןײד...

 גירקטלעװ ןטשרע םעד ףאנ קינלעימכ ןופ ןלעפא

 יצליק ךלפ קינלימחב ״ןױצ״ תדוגא

 א״פרת.ה ׳א רדא ט״י ,קיגלמח

 קראי־ױג ןיא טעטימאק־ףעילער רעקינלעימכ םוצ

 יקצירז םקאמ ׳ה ןופ טנאה רעד ףיוא

 ו טײלסדנאל ןרעה עטרעעג רעײז

 ךײא וצ ןדנעװ וצ ךיז זדנוא טגגיװצ זדגוא ײב תולד ןוא קחוד רעד

 םתסה ןמ ךאנ ןעקנעדעג ךײא ןופ ךםא : השקב רעקיטצעי רעד טימ

 ןופ לײט רערעסעב רעד ןופ ןעגנובערטש עקיצנײא יד ןעװ ,טײצ יד

 טאטש ןיא זדנוא ײב ןפאש וצ ןליװ רעד ןעװעג ןענעז טגגױ רעד

 ,עיצוטיטסניא עלערוטלוק עכעלטפאשלעזעג ןײז טשינ לאז׳ס עכלעװא

 יד ןופ בצמ ןלערוטלוק םעד ןביוהוצפיוא תלוכיב ןײז לאז םאװ

 .יה רעגיוװגײא

 טשינ רעדייל יעבא לאמנײק ךיז ןבאיר ערעזדנוא ןבארפ עלא

 ,וױטאיציניא עטאוױרפ יד .טעברא ןוא ימ רעזדנוא ץארט ,ןבעגעגנײא

 טפעשעג ןבילוצ ןעמונעגרעטנוא סאװטע טײצ וצ טײצ ןופ טאה עכלעװ

 עגעי לײװ ,ןלעטשגדירפוצ טנאקעג טשינ לאפ ןײק ײב זדגוא טאה

 זיא מוג ןוא ךעלצינ- סאװ ץלא טריראנגיא ,תױח ןכאג קידנגאי ,ןבאיד

 ןבאה רימ .ןטםנידראפ ערעםערג ײז טפאשראפ םאװ סאד טגוצראפאב ןוא

 אזא ידכ תוחוכ ערעזדנוא עלא ןעמונעגנעמאזוצ ראי 1917 ןיא ךעלדנע

 ןדנירג םאד ןעװעג זיא אצױ לעופ רעד .ןפאש וצ זדנוא ײב עיצוטיטסניא

 טלעטשעג ךיז טאה עכלעװ ןײראפ ןלערוטלוק א טימ קעטאילביב א

 ןדײ ןוא ןשטנעמ עטוג ראפ רוד םעײנ םעד ןדליבוצסיוא ליצ םעד

 דלאב ךיז ןבאה׳ם .ןעגגוזעלראפ ןוא לוש ,ךוב ןופ ףליה רעד טימ

 עכלעװ ,ןפורג ןוא ןזײרק ענעדישראפ טריפורג זדנוא םורא עקאט

 .עטײװצ יד ענײא טצנעגרעד ןבאה
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 ןריפורג ךיז ןלאז׳ם ןכלעװ םורא העטנעצ םעד ןפאשעג ןבאה רימ

 ,עקיטםײג יד עבאגפיוא ןא ראפ טלעטשעג ךיז ןבאה סאװ עלא

 רימ העניוװנײא ערעזדגוא ןום גגובעלפיוא עשימאנאקע ןוא עשיטילאפ

 רעזדנוא ראפ ףמאק םעגיא דראגנאװא ןוא ןרעק סעד ןםאשעג ןבאה

 עלא ראפ וױטאיציגיא יד ןראװעג ןבעגעג זיא ןעגאד ןום ןוא ,ןײז־אד

 .המודכו ןלאװ יװ ,ןעגנומענרעטנוא ערעקיטכיװ

 ןטלאהעגפיוא ןוא טעדגירגעג תוחוכ ענעגײא ערעזדנוא טימ ןבאה רימ

 עמערא ראפ עלוש א ,ןראלפמעזקע 600 רעביא ןופ קעטאילביב א

 םנטצעל רימ ןבעל רעדײל ראג .המודכו עגעסקאװרעד ראם ןםרוק העדגיק

 טשינ לאפ ןײק ײב ןענעק רימ *םיזירק ןרעיוהעגמוא ןםיורג א רעביא

 ןבאה רימ יװ סאמ רעד ןיא טעברא עגעביוהעגנא רעזדנוא ןצעזראם

 רימ ןענעק ,ןכאז עלא ףיוא תורקי ןםיורג ןבילוצ .טלעטשעגראם ךיז

 יד ןסינעג סע רעכלעװ ןופ קעטאילביב רעזדגוא ןרעםערגראם טשינ

 ןעמענ עכלעװ ,ןענײראפ עטנכײצעגרעטגואךטגוא יד ןופ רעדילגטימ

 העטלע םענעדישראפ ןיא ןאזרעפ 500 רעביא םורא

 רובה ןיא״ לײװ ,םעד וצ ךאװש וצ ןענעז תוחוכ עגעגײא ערעזדגוא

 רעבירעד ןענעז רימ .״יראה תא עיבשמ ץמוקיר ןיאו ותילוחמ אלמתמ

 טײטשראם ריא ךליה רעכעלרעסיוא ןא ךאג ןדנעװ וצ ךיז ןעגגוװצעג

 ןיא טשינ ןענעז עכלעװ ,טאטש ןופ ןטגעמעלע עדגעציזאב יד זא ,ןײלא

 ןבעל םוצ ךײא ךרוד רעד העטגוא טשינ זדנוא ןציטש ןעײר ערעזדגוא

 ףניפ ןופ ךיז טריברעװ טאטש ןיא זדנוא ײב ףעילער רענעםורעג

 חספ ׳ה ״טאגעלעד״ רעײא ךרוד ענעפורעגנעמאזוצ קיגיזטכײל ,ןאזרעס

 ענעי לײװ טושפ ןדנעװ טשיג ךיז ןענעק ימ עכלעװ וצ ,גרעברעבליז

 ןענעז םאװ ,םינינע עכלעזא ראם םערעטניא ןטםעדעמ םעד טשינ ןבאה

 ״ןאמערא םעד ןםלעה וצ טקעריד לולע טשיג

 ןפלעה וצ זדנוא השקב רעד טימ ךײא וצ רעבירעד ךיז ןדנעװ רימ

 ײירגרעד רעד ןוא ץנעטסיזקע רעקידרעטײװ רעזדגוא ןכעלגעמרעד ןוא

 עציטש ןײק ךײא ןופ טשיג ןעגגאלראפ רימ .ןליצ ערעזדנוא ןום גגוכ

 ןאטעג ,גגונײמ רעזדגוא טיול ,ןזומ עכלעװ ,ןקעװצ עשיטםיגױצ ףיוא

 זיא ךײא ןופ ןעגנאלראפ רימ סאװ םאד .ןטסינױצ ךרוד יאג ןרעװ

 יװ ,ןטאטשראװ־סטעברא ענעדישראפ ףיוא ןוא רעכיב ףיוא עציטש

 .המודכו סעשזאױױרג ,םרעסאלש ,םעראלאטס ראפ

 שיזיפ ןופ רוד א ןעיצרעד סאד ליצ א ראפ טלעטשעג ךיז ןבאה רימ

 ףליה רעײא ןבאה רימ ןזומ םעדצוח ןוא ןדײ עטגוזעג קיטםײג ןוא

 העלעגש סאװ ןוא

 ראנ סאװ טימ זדנוא טפלעה : ךײא וצ רעבירעד ןרילעפא רימ

 רעזדנרא זדנוא טכעלגעמרעד ו קיטיונ זיא ףליה רעײא !ךעלגעמ

 !!! טעברא ןוא ץגעטםיסקע

 .ןטאטשראװ רעדא רעכיב ,טלעג ןיא עציטש ןטעב רימ

 רימ ןבײלבראפ ףליה ןוא עציטש עקידלאב רעײא קידגטראװרעד

 סורג־ןױצ ןוא דובכ טימ

 ןמרלק .ש :ר״ױ

 !920 ,ינױ ןט־1 םעד ,קינלעימכ

 זיא סע .קראי־װעג ןיא טעטימאק־סםליה רעקיגלעימכ־רעגאקירעמא ןא

 ױא טלעג סאד םעטםיס א ראם סאװ ףוא ןבעגרעביא ךײא קירעביא

 .ענעדירפוצמוא יד ןום װירב ןטלאהרעד סיװעג טעװ ריא .ןראװעג טלײטעצ

 .טײקכעלקריװ רענרעזײא רעד ןום ןטקאס יד ךײא ראג ןקיש רימ

 םעד טיול טעטימאק רעצבאג רעד טאה ,טעברא רעד וצ קידנטערטוצ

 ״וײא ןקיש רימ סאװ האונאי ןטזז ןופ גנוציז רעד ןופ לאקאטארפ

 ,ןענאזרעפ לאצ רענײלק א ראפ ןלײטוצרעדגאנופ טלעג םאד ןםאלשאב

 קיטקארפ רעד ןיא סאד טאה ןרעױדאב ןםיורג םוצ .עקידנעדײלטיונ

 ןענאזרעפ יד ןבעג טלאװעג ןבאה רימ .ןרעװ טריפעגכרוד טנאקעג טשיג

 ךיז וצ ןוא ןרענירעד סאװטע ןענאק ךיז ןלאז ײז זא ,ןעמום עכעלזא

 ןעמוקעג זיא סע זא ,טכאמעג טנאקאב ןבאה רימ יװ יוזא ראג ,ןעמוק

 ןעמוק לאז רעד ,ךיז טקיטיונ סע רעװ ןוא קראמ 50,000 עקירעמא ןופ

 ךײא טלעטש .ןאזרעפ 5סס עפאבק זיב ןעמוקעג ןענעז ״עציטש ךאנ

 .ןענופעג ךיז טאה טעטימאק רעד טײהסגעלראפ אראפ םאװ ןיא האפ

 ״טכא ןיא ןעמונעג ,ןטײקירעװש עלא ףיוא קידבקוק טשינ ,ןבאה רימ

 ,עבײלק אזא ןזעװעג זיא עמום יד לײװ ראנ לפיװ ןוא ןבעג וצ ןעמעװ

 א טיורב ײװצ רעךא ןײא ףיוא יװ טקעלקעג רעמ טשיב טאה׳ס זא

 וצרעד .ןעװעג זיא יז סיורג יװ עציטש יד ראפ ךײא טלעטש .ןאזרעפ

 ןיא סעילימאפ ערעײז וצ ןבירשעג טײלסדנאל רענאקירעמא יד ןבאה

 .ןרעדאפ זדגוא ײב ןלאז ײז ןוא טלעג טקישעג טאה ריא זא ,קינלעימכ

 רעטםעװש, רעדירב ערעײז זא ,טגאזעג ןוא ןעמוקעג ןענעז עבלעז יד

 ןיא ןעמונעג טשינ ןבאה ײז .טקישעג טלעג סאד ײז ןבאה סרעטעפ ןוא

 טשינ ,ןבאה רימ ןוא ״טרעדאפעג ראב ,טשינ יצ אי ןכיורב ײז יצ ,טכא

 ,טלאװעג ןבאה רימ יװ ןאטעג טײקכעלרע טימ ,םעלא םעד ףיוא קידבקוק

 טריטקיד זדנוא טאה ןסיװעג רעזדגוא יװ

 טעברא רעײא ראפ קנאד ןטסגיניא רעחנוא םיוא ךײא ןקירד רימ

 יד ,ןעמוס ערעםערג םאװ טקיש ןוא עיגרענע רעײא טלפאטראפ ןוא

 .ןרעטכײלראפ וצ סאװטע טיונ עסיורג

 לבײל : ראטערקעס ; ףםױ :םעזערפ .טעטימאק רעד גנוטכא טימ

 .טרענײלק עשטיא לארשי : רעריסאק ? קישטליװ

 ןאמליס היבוט כרה ׳בר רעקינלעימפ ןופ וױרכ ײװצ

1. 

 ח״צרת ,םחנפ ׳ד םױ ,קינלעימכ ה״ב

 ,ןילקארב־קראי־װענ ןיא ןײראפ־ספליה רעקינלעימכ .ג רעײז

 ןגעװ ךײא וצ השקב עסײה א טימ ןדנעװ וצ ךיז דובכ םעד באה׳כ

 ע׳־ל תװצ ןוא תושיגנ אראפ סאװ ,טסוװאב ךײא זיא סיװעג :ןקידנגלאפ

 טגײלראפ ךיז ןבאה עכלעװ ,סרענגעק ענײמ ןופ ןײטשוצסיוא באה׳כ

 ו״ח ענײמ עילימאפ עשינבר עצנאג יד ןוא בר רעקינלעימכ סלא ךימ

 יוזא זיא הסנרפ יד קעװא ןצעמע טמענ׳מ זא ,לײװ — ןעגנערבוצמוא

 .יח טגנערבעגמוא םענעי יװ טוג

 טקישעגסיורא טייצ רענייז ןיא טאה עכלעװ םינברה תדוגא םאד

 יוזא תונבר סאד טרעהעג רימ סאד ,טנקספעג ןבאה םינבר עכעלטע

 טײהרעמ רעד ןופ רענעבילקעגםיוא ךעלרע סלא ןוא השוריב םוג

 ןריס עכלעװ ,ביאנוש ענײמ ןבאה לײװרעד .גנורעקלעםאב רעקינלעימכ

 .ןםראװוצמוא ו״ח ךימ טגײלראפ ךיז האי ןעצ עיצקא רעד טימ ןא ןיוש

 טאה׳ם ןוא ןקידײטראפ וצ ךיז ,טסאקעג ךימ טלעג ליפ ןיוש טאה׳ס

 בירח טאה׳ם ןוא טסאקעג ךיוא ע״ל ״תונברק״ הקולחמ יד ןיוש

 ,זיוה שינבר רעזדנוא טכאמעג



 1030 םײ״ד רעטלא רעד טימ טקאטנאק רעד 1029

 *גגורעגעשראפ״ רעד בילוצ םאװ ןעמוקעגוצ זיא תורצ עלא ױ וצ

 זיוה בלאה א רימ ןעמ טאה ,טריפעגכרוד יה טרעװ עכלעװ ״עיצקא

 באה׳כ ןוא ןגײלעצ טשער יד ו״ח לאז ןעמ ,טארד םע ןוא ,טגײלעגנײא

 וצ ךיוא טײג׳ם .זיוה ןצנאג ןופ גגוניוװ ןײק טשיג טעמכ מצעי ןיוש

 .רעטגױו

 ו קראי־װעב ןיא ןײראפ־סםליה רעקיגלעימכ רעבושח ׳אזלא

 עדנעװ׳כ סעכלעװ הײא ףיוא ךימ ךיא זאלראם גנוטער עקיצנײא יד

 וצ ףליה עקידמנירד יד רימ ,ךײא י* ןגירא יד ןיא ןרערט טימ ךימ

 לאז׳כ ,םעטאלז עשיליופ טנזיוט עכעלטע ףראדאב׳כ לײװ ,ןפאשראפ

 יאטאק א ו״ח רימ טארד לײטנגעק ןיא ,ןריפכרודא ןענעק ןטגאמער יד

 .עפאטס

 עטלפײװצראפ ןײמ טכא ןיא ןעמענ טעװ ריא זא ,ףאהראפ ךיא /אזלא

 יד ןבעג ןוא טלעג ןפאשראפ רימ ןוא דניזעג־זיוה ןײמ ןופ ןוא עגאל

 .ןטכערראפ וצ קירוצ תוברוח ענײמ טײקכעלגעמ

 תוכז םעד ןיא .״םימשה ןמ ױלע םימחרמ — תױרבה לע םחרמה לכ*

 .םכיתולאשמ לכב ןרעװ ןםלאהעג ריא טעװ

 ייגער, יד ׳רימ טאה ןעמ ןוא קידגגגירד רעײז זיא ךאז יד יװ יוזא

 ךיא ןיב ,ןעגגערב וצ גגונעדרא ןיא ץלא טײצ ענײלק א ןבע.עג /׳גגור

 טקױעלרעד ןטםלענשמא יװ טעװ עטיב ןײמ זא מגונעפאה רעד ןיא

 ♦ןרעװ

 גנוטכאכאה טימ ךיז ענכײצ ןוא סיוראפ ןצראה ןפיט ןופ ךײא קנאד׳כ

 ק״דבא ,ןאמלים ףםױ ׳יבוט

2. 
 ט״צ לולא ח״ר ברע /14.8.39 /קינלעימכ ,ה״ב

 /קראי־װענ ןיא ׳טעטימאק־ספליה רעקינלעימכ רעטצעשעג רעײז

 ,טעטימאק רעכושח

 ןדגעװ וצ ךײא וצ ךימ דובכ םעד ךיא באה בר רעקיגלעימכ םלא

 יד ןופ עגאל יד ךיז ןבאה /טסוװאב זיא׳ם יװ :סעקידגגלאפ ןגעװ

 שיטירק רעײז ,ץעזעג־הטיחש םאד ןריפנײא ןכאנ /םינבר עשיליוס

 עליבאטס םיגבר יד ןעמוקאב ,ןליופ ןופ טעטש עלא ןיא .ןפורעגפא

 ״טשיג ןעװ .עקירעמא ןיא טײלםדנאל ערעײז ןום ןעגנוציטשרעטנוא

 ,סעילימאפ ערעײז ןטלאהסױא ןענעק וצ ןעװעג ךעלגעמ טשיג טלאװ

 ־אטאק רעײז זיא עגאל יד שטאכ ׳םאגםיוא ןא קינלעימכ זיא רעדײל

 עכלעװ /םעיגראשאפ .ג.ז עגיה יד ןופ תוריזג יד בילוצ שילאסארטס

 /ןטפנוקנײא יד ♦סעילימאפ רעטרעדגוה ליפ ןופרעד טרענרעד ךיז ןבאה׳ס

 ־עגסיוא ךעלצנעג ךיז טאה ,זדנעג יד ןופ טאהעג טאה הליהק יד סאװ

 /יוזא /סעיםנעפ ןײק םיוא טשינ הליהק יד טלאצ םעד בילוצ .טזאל

 וצ ךיז ךיא עדנעװ םורעד .עילימאפ רעד טימ טיונ מושפ דײל״כ זא

 טנעז ריא עכלעװ ,טײלטאטש עגײמ סלא השקב עסײה א טימ ךײא

 רימ ןוא ןציטשוצרעטנוא ךימ ־־־ שילאראמ זדגוא טימ ןדגובראפ

 ןעײג׳ס .שדוח א ראלאד וס ןופ עציטשרעמנוא עקידנעטש א ןקישוצ

 .עגאל רעד ןופ געװםיוא ןײק טשיג ןעעז רימ ןוא םיבוט־םױ טצעי

 ־סיוא רימ ראפ טעבעג םײה ו? טימ ןײא וצ ןימ ןיא עדנעװ /טצעי

 םישדח םקעז ףיוא עקירעמא ןײק ןראפ ןענעק לאז׳כ ׳ןריםאפ ןלעוםוצ

 זענעק לוש רעדא ןײראפ רעדעי זא ,טגןןז ץעזעב׳ם םעכלעװ בר סל*

 רעדא קראי־װענ ךאנ ןעמוק וצ טײצ רעסיװעג א ףױא בר א ןרעדאםםיורא

 .עיגילער ןגעװ ןכארעפער ןרירעםער וצ — עקירעמןן ןום סעטש ערעדנןן

 ערעײז ןום ךיוא ןבאה םיננר עטנאקאב ענײמ ןוס לים וא ןאסןןב׳נ

 ו*נ ןראפעג ןענעז ןוא ןריסאס עקייעהעג יד ןעמוקאב טײלםדנאל

 •םישדח םקעז ףיוא עקירעמא

 רעמכאט א ףראדאב׳כ .געװסיוא ןרעדנא ןײק באה׳כ זא ,ןאטאב׳נ

 ערעװש עקיטצעי יד ײב ךעלגעממוא רימ זיא עכלעװ ׳ןכאמ הנותח
 .ןעגנוגנידאנ

 ןוא עגאל ןײמ ןיא ןײגנײרא טעװ ריא וא ,גנונעסאה טימ לופ ןיב׳כ

 ,ןקידעלרעד קימםניג תושקב ײװצ ענײמ ןטסלענשמא יװ רימ ךעלגעמ

 הביתכ א עלא וײא שטניװ׳כ ןוא סיוראפ ךײא קנאד׳כ עכלעװ ראפ

 •בוס לכו הבוס

 עשטמוחנ ׳ר קידצה ברה ,ןיבר ןטםוװאב ןופ װירב א ראאב גייל׳כ

 ןפלעהוצםיורא רימ ראם מעב ןעכלעװ ,יבר רעקסירט ,א״טילש יקסרעװט

 .עגאל רעשיטירק ןײמ ןיא

 טײקראבקנאד ןוא גגוטכא טימ ךיז ןכײצ׳כ

 .קינלעימכ ק״דבא ,ןאמלים ףסױ ׳יבוס

 עטצעל יד ןיא אחפפד־אחמק ןופ גנולייטראפ רעד ןגעװ
 המחלמ רעד כרע ראי ײװצ

 1938 יאמ רעט־25 ,קינלעימכ

 ןסלעה יאפ טײלסדנאל רעקינלעימכ יד ןופ טעטימאק ןטרעעג םוצ

 .ןליופ ןיא ךיז ןעניפעג עכלעװ רעױרב עמערא ערעײו

 !ןרעה עטרעעג

 וצ טקיטכעמלוסאב טאה ריא ןכלעװ טעסימאק רעקינלעימכ רעד ,רימ

 סיוא טקוק ריא םאד טוג ןעײטשראפ חםפ ףיוא עציטש יד ןלײטראפ

 ףיוא רעגײא יװ יוזא המישר רעד ףיוא ךיוא יװ װירב רעזדנוא ףיוא

 ־פיוא ןעגנאל םעד ןיא .ןקידלושטנא ךעלפעה זדנוא טעװ ריא .ןחישמ

 טאד עידומ ךײא רימעז סנטשרע .קידלוש טשינ רענײק רימעז ןטלאה

 ןבאה רימ עכלעװ ,ןטלאהרעד ראלאד גסס יד חספ ראפ ךאנ ןבאה רימ

 סאד .חספ ףיוא ןדײ עמערא עקיטפראדאבטיונ יד ןשיװצ טלײטראפ

 טוג רעײז ןבאה רימ .עמערא 118 ןשיװצ טלײטראפ רימ ןבאה טלעג

 טעװ ריא ןעװ .ןבעג וצ סעפע טלעג םעד ןופ ןעמעװ טכארטראפ ךיז

 ןעז ריא טעװ טציא ךײא ןקיש רימ עכלעװ המישר יד ןענעײלכרוד

 שיטקאפ .טריפעגכרוד עיצקא יד תעדה בושי םיורג טימ ןבאה רימ םאד

 118 יד ןום ןעמאנ ןיא .חםס ףיוא תוצמ טאהעג ליפ ןבאה ךײא קנאדא

 לים ךײא רימ ןעקנאד ןםאנעג עציטש רעד ןופ ןבאה עכלעװ עמערא

 ןבעלרעד עלא טלאז ריא זא ,ךײא ןשטניװ עלא ײז ךייא יװ רימ .לאמ

 ידכב ׳םטוג ליפ ןבאה לאז ךײא ןופ רענײא רעדעי ןוא ראי א רעביא

 טיונ רעײז ןום רעדירב עמערא ערעײא ןענעק רעטײװ טלאז ריא

 ןשטניװ רימ .ךײא ןעקנאד ,טעטימאק רעד ,רימ ךיוא .ןפלעהסיורא

 וצ ןײז וצ דנאטשמיא ךיוא ןוא ליפשײב רעײא ןעוטבאנ ןענעק וצ ךײא

 רעד זא ,ןראװעג טסוװאב זיא׳ם ןעװ .עמירא ראם עציטש ןבעג ןענעק

 יװ יוזא חספ ףיוא עמירא ראם עציטש ןלײט רעטײװ טעװ טעטימאק

 ״עציטש ךאג ןשטנעמ טנזיוט זיב ןדנאװעג זדנוא וצ ךיז ןבאה ,ראי עלא

 רימ ןבאה םאװ .טכעלש ךעלנײװעגרעםיוא טנײה זיא טײצ יד לײװ

 צסס זיולב טאהעג רימ ןנאה תושר רעזדנוא ןיא זא ,ןאט טנאקעג

 טכארטעג טוג ןעגגוציז ערעזדנוא ףיוא רימ ןבאה רעבירעד זראלאד

 ״טגאזעג זדנוא ןבאה ןשטנעמ ליס .ןלײטראפ וצ טלעג םאד יוזא יװ

 ךײא וצ ײז ןלעװ טלעג םעד ןוס ןבעג טשינ ײז ןלעװ רימ ביוא םאד

 םעקנושארטם עכלעזא טימ ךיז ןנאה רימ .םעגאלקנא זדנוא ףיוא ןבײרש
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 טלדנאהעג ןבאה רימ .ןײר זיא ןסיװעג רעזדנוא ליױו ׳טנכערעג טשינ

 .ןםיװעג םענײר רעזדנוא טיול ןוא דנאטשראפ םענײר רעזדנוא טיול

 יד לײװ ,המישר רעד ןופ ןאמ 118 יד ןבילקעגםיוא רימ ןבאה עלא ןופ

 רעװ רשפא טעװ׳ם ביוא ,ןרעה עטרעעג רעבירעד .עטםקיטכיװ יד ןענעז

 ךעלפעה ריא טרעװ ,זדנוא ןגעװ ןבײרש סעפע ךײא וצ קינלעימכ ןופ

 ןשטנעמ עכלעזא ןבעג לײװ .װירב ןימ אזא ןעמענ וצ טכא טשינ ןטעבעג

 ראנ רימ ןבאה ןבעגעג .טלאװעג טשינ רימ ןבאה ,טשינ ןכױרב עכלעװ

 ן$,ועז םאד ןוא ,ןעז המישר רעזדנוא טיול טעװ ריא עכלעװ עכלעזא וצ

 .עטסקיטכיװ יד ןזעװעג

 רשפא טעװ קינלעימכ ןופ עסאק־דםח תלימג יד ךיוא .ןרעה עטרעעג

 שטנעמ א זיא סאד זא םאזקרעמפיוא ךײא רימ ןכאמ ,ךײא וצ ןבײרש

 טכוז רעכלעװ שטנעמ א ,עםאק־דסח תלימג יד טריפוקא טאה רעכלעװ

 .ןבירשעג ךײא וצ לאמא םעד ןגעװ ןיוש ןבאה רימ ♦ןצוג ענעגײא

 ענײק ןעמענ וצ טכא ןיא טשיג לאמא ךאנ ןטעבעג טרעװ ריא — ץרוק

 זוא ךעלשטנעמ דנאטשראפ רעזדבוא טיול ןבאה רימ ליױו ,סעגאלקנא

 ־עגפיוא ךײא ןבאה רימ .טלײטראפ חספ ףיוא ראלאך 200 יד שילאראמ

 ץענעז זדנוא ןופ 2 סאװ ״רביס יד םאד זיא ,וױרב ןטימ לסיבא ןטלאה

 יבאה ךײא וצ ןבײרש װירב םעד ןוא ןכאװ עכעלטע טזײראפ ןזעוועג

 ןיא לאמא ךאנ ךײא ןעקנאד רימ — ץרוק .ןעמאזוצ עלא טלאװעג רימ

 ןופ ןבאה עכלעװ ,ןאמ 118 יד ןופ ןעמאנ ןיא ךיוא ןוא ןעמאנ רעזדנוא

 םע טבעלרעד ןוא סטוג ליפ עלא ךײא ןשטניװ רימ .ןעמוקאב טלעג םעד

 .טםירגעג ךעלצרעה עלא טײז .ראיארעביא

 ? שטיװאמארבא לסאי לאומש .2 ,״ ינאלעיז המלש .1 : טעטימאק רעד

 .ןאמרעביל הרש .5 ? ןאמצײװ לשריה 4 ;גרעבבעזאר בקעי .3

2. 
 1939 לירפא רעט־27 ,קינלעימכ

 ,עקירעמא ןיא טעטימאק־ספליה רעקינלעימכ ןטקינײראפ םוצ

 !ןרעה עבושח

 לאומש ,ינאלעיז המלש ןענאזרעפ יד ןיא 5 ןופ טעטימאק רעד ,רימ

 דוד ןוא ןאמרעביל הרש ,גרעבנעזאר לעקנאי ,שטיװאמארבא לסאי

 200 יד טימ ןריגער וצ טקיטכעמלופאב טאה ויא1׳ ועןנעװ ןאמצײװ

 ־לעימכ עדנעדײלטיונ עמערא יד ראפ טקישעג טאה ריא עכלעװ יאלאך

 װירב רעײא ןבאה רימ סאד ךײא ןקיטעטשאב ,חםפ ףיוא ןדײ רעקינ

 ־ורטסביא ערעײא טיול ןאטעג ץלא ןוא ןטלאהרעד ראלאד 200 יד טימ

 טלײטעגרעדנאנופ ןוא ןעמוקעגנעמאזוצ ךײלג ךיז ןבאה רימ .םעיצק

 טנעמאמ ןקיטנײה םײב זא ,ןםיװ רעבא טײז ,ןרעיר עבושח .טלעג סאד

 ןעמענוצנעמאזוצ יװ רערעװש ליפ זיא חםפ ףיוא טלעג ןלײטוצרעדנאגופ

 .קינלעימכ ןיא עטקירדעג א רצײז טײצ יד זיא טנײה .טלעג סאד

 ךאנ ןעײג עכלעװ טײל־עמערא ץוח .םיורג רעײז זיא טײקמערא םאד

 עכלעװ ןשטנעמ עקידובכב לײט רעסיורג א ןאראפ זיא גאט ןדעי תובדנ

 ןזעװעג רעװש רעײז זדנוא זיא׳ס .ןראװעג טמעראראפ קראטש ןענעז

 ןבאה סאװ ראנ .ראלאד 2סס — םוכם םענײלק אזא טימ ןטעברא וצ

 לאז רעדעי זא ,ןלײטראפ וצ ןעזעג ןבאה רימ ? ןאט טנעקעג רימ

 ןעמוקאב ןבאה ראלאד 2סס יד ןופ זא ןסיװ טײז רעבירעד .ןגירק סעפע

 ןבאה ןראלאד יד .,רמישר רעטגײלעגײב רעד טיול ןאזרעפ 121 עציטש

 ,םעטאלז 1054 ןעמוקאב ןבאה רימ .םעטאלז ףיוא ןשיוטםיוא טזומעג רימ

 .לז 1043 ןוא .לז 11 ןבאגסיוא ףיוא טכיורבראפ רימ ןבאה םעד ןופ

 121 עלא יד ןופ ןעמאנ ןיא שיטקאפ .טלײטעגרעדנאנופ רימ ןבאה

 עלא ײז ךיוא ןוא רימ .עציטש רעד ראפ ךײא רימ ןעקנאד ןאזרעפ

 ליפ טמוקאב ריא םאד זדנוא טבײרש ריא .םטוג ליפ ךײא ןשטניװ

 רעײז טרעװ ריא .זדנוא ףיוא ךיז ןגאלקאב עכלעװ טײלםדנאל ןופ װירב

 יד לײװ ,טכארטאב ןיא ןעמענ. וצ טשינ םעגאלקנא םוש ןײק ןטעבעג

 יד טאה םע רעװ טזומעג ןעמ טאה ןבעג ןוא סיורג זיא טײקמירא

 טאה רע ליפיװ םענײא ןדעי ןלעטשנדירפוצ .טקערטשעגסיוא טנאה

 רימ .ראלאד טרעדנוה עכעלטע ןבאה וצ ןפראדאב רימ ןבאה ,טכיורבעג

 רעבירעד .ןאזרעפ 121 ןשיװצ ןלײטראפ טזומעג ראלאד 200 יד ןבאה

 .םעײנ ןײק קיפיולראפ רעמ .םעגאלקנא ןײק טכא ןיא טשיג טמענ

 משטניװ׳ס יװ ךעלקילג ןוא ליוװ טבעל טסירגעג ךעלצרעה עלא טײז

 לסאי לאומש ,ינאלעיז המלש :טעטימאק רעקינלעימכ רעד ךײא

 .ןאמרעביל הרש ,ןאמצײװ דוד ,גרעבנעזױר בקעי ,שטיװאמארבא



 ןוז װא רעטאפ
 ןחדב־טאטש רעד — ןאמדירפ ףסױ

 רעקיזומ ךעטנאקאב — ןאמדירפ ןמלק ןוז ןײז ןוא

 זיא ,ןחדב רעקינלעימכ רעטםוװאב רעד ,קילעשראמ לםאי

 רעטםירפ רעד ןיא ןיוש ,קינלעימכ ןיא 1885 ראי ןיא ןריובעג

 תונציל ,ךעלטרעװכײלג וצ היטנ א טאהעג רע טאה טנגױ

 .קיזומ ראפ ליפעג א טאהעג ךיוא טאה רע .ןעמארג וצ ןוא

 ןעגניז ןזײא־ןוא־רעש םײב רע טגעלפ רעדײנש א ךאפ ןופ

 .ןעמארג ןםאפראפ ןוא

 רעטנעקרענא רעד ןראװעג רע זיא ןאמרעגנױ םלא ןיוש

 ןיא ״ןליפשראפ״ ףיוא ןענײשרעד טגעלפ רע .טאטש ןיא ןחדב

 ןא ךיז ןבאה םיראמזעלק .םלוע םעד ןײז חמשמ ןוא תונותח

 ןלעיצעפס א טאהעג טאה רע .טרירעג טשינ קילעשראמ לסאי

 ראפ ןלעיצעפם א ןוא תונותח עשידיגנ ראפ ראוטרעפער

 ןא ןטארטעגפיוא רע זיא תונותח עמערא ףיוא .תונותח עמערא

 ןײלא ענעגנוזעגםיוא המשנ טימ ןוא ראמוה רענײפ ןײז .טלעג

 מימ ןעגנורדעגכרוד ןעװעג זיא ׳סעיציזאפמאק ענעפאשעג

 .טײקכעלמיטםקלאפ רעקיטפערק ןוא ךוחטב״ ןשידײ

 ןײק רעבא ןבאה תונחדב ןטימ ןעמאזוצ ײרעדײנש סאד

 .רעדניק ףניפ טימ יורפ ןײז ראפ ןבעגעג טשינ הסנרפ

 ןאמדירפ (ןמלק) לראק

 עקירעמא — ןאטסאכ ןיא טסינאלאיװ־טרעצנאק

 טראד .עקירעמא ןײק טרירגימע רע טאה 1927 ראי ןיא

 ראי ןיא טאה רע זיב ןראי ליפ טעבראעג רעװש רע טאה

 .ןיז ןוא רעטכעט יד ,לזיערד יורפ ןײז ןעמונעגפארא 1934

 םעדאר ןיא זיא ןוא ןליופ ןיא ןבילבעג זיא רעטכאט ןײא

 .רעדניק ןוא ןאמ ריא טימ ןעמוקעגמוא

 רעטםװואב א וייא (לראק) ןמלק ןוז רעטסטלע ןײז

 ענאיפ ןוא ןאידראקא ךיוא טליפש ,ןאטםאב ןיא רעלדיפ

 ׳רעטםעקרא רענאטסאב ןםיורג א ןופ שארב טײטש ןוא

 ןוא אידאר ןיא ןטרעצנאק עכעלטנפע טימ ףיוא טערט םאװ

 ןיא לײטנא ךיוא ןעמענ דעטםעקרא ןײז טימ רע .עיזיװעלעמ

 טסינאפמאק א ךיוא זיא רע .ןעגנומענרעטנוא עשיטםינױצ עלא

 •רעלדיפ רעטמיראב םלא ןאטםאב ןיא רעלופאפ זיא ןוא

 ,דיל א ןופ ןטאנ רימ ןעגנערב טײז רעקידרעטײװ רעד ףיוא

 רעזדנוא טעמדיװעג ,טםאפראפ טאה ןאמדירפ ןמלק םאװ

 .לטעטש



 קינלעימכ טעמדיװעג רעדיל

 ץנימ רעזײלי השמ

 טײלסדנאל ערעזדנרא ראפ ףליה

 — ברע ץב ךיא לטעטש ןײמ ןיא ןשטנעמ יד ראפ

 ;טראד ןריובעג ןיב ךיא ךיוא לײװ

 — בורק א רעדא טנײרפ א זיא םאד יצ

 .טרא ןפיוא ײז רימ ןזומ ןפלעה

 ,עטקערטשעגסיוא טנעה טימ ןשטנעמ עז ךיא

 ךײב ןוא טיוה עטרעצעגסיוא רעגנוה ןופ

 ,עטקעדאב ןדנוװ טימ רעמינפ ענעקארשעצ

 ? ןײגרעטנוא טראד ןזאל ײז רימ ןליעװ יצ

 רעדניק םימותי עמאזנײא יד טינ טסעגראפ

 .טלעװ רעד ףיוא ןײלא ןבילבראפ ןענעז םאװ

 רעדניל ןכןזמ ,תומשנ עטעדנוװראפ ערעײז טפלעה

 .טלעק ןוא רעגנוה ךטיונ עכעלקערש יד ןופ

 ,תונמזור ןײק טשינ זדנוא ײב ןטעב ײז

 ,זײרפ ןםיורג וצ א ײז ןב$ה טלאצאב לײװ

 ,תונברק־ןשטנעמ ײז ןבאה ןבעגעג

 .זײלסיוא־טלעג א ,ןױדפ א זיולב ןביג רימ ןוא

 ,ןבילבראפ לטעטש רעזנוא ןופ ךןןנ ןענעז םע ליפיװ

 ,ה׳עובש עקילײה רעזדנוא רימ ןביג ײז ןפלעה וצ

 — ןבירטעג טפארק א ןופ יװ תוחוכ עטקינײאראפ טימ

 .האופר עקיטיװ יד ןעמוקאכ עכעלקילגמוא יד ןל$ז

 ,רעריטראמ עקילײה ריא ,סישודק ,םישודק

 ו רעװש יוזא זדנוא זיא ןסעגראפ וצ ךײא

 ,רעריפ ןשיצאנ ןקיטכערטרעדינ םעד ןופ תונברק טײז ריא

 .רערט א ןסיגראפ רימ םירבק עשירפ ערעײא ףיוא

 ,ראג זיב לפײװצ ןוא ןײפ ןופ ,רעצ ןופ יד ןוא

 ,תומקנ־לא ןםיורג םעד וצ הליפת א ןעלמרומ ײז

 — ראי סעדעי לטכיל־טײצראי א ןדניצ ןוא

 .תומשנ עקילײה יערעײז ןוא רעריטראמ יד קנעדנא םוצ

 * 1ס 1)1• 1**1 מס^ 1)וס ״־0)1*•(!״ *<!<! 1)*• אסוץו ״*10))"



 א״טילש םײרפ ןרהא םהרבא ׳ר ברה
 ריעה וטנורוט לש הבר

 א״טילש םײרפ ןרהא־םהרבא ר ברה

 .ל״ז סײרפ ףסױ ׳ר םימש אריו דיםח ׳םכח דימלת לש ונב

 דמל .ףירח חמ לעבו יוליעכ ןיטינומ ול ואצי ותודליב רבכ

 ארתאד ארמה לצאו רוגו בושטכוסמ םיר״ומדאה לצא הרות

 .ל״ז ןמליס קחצי םהרבא ׳ר ןואגה ברה ׳קינלימחב

 ־תה הרהמ דעו ױרוענב דוע היה ױדומלב ןדקשו דימתמ

 .םיקםופו ם״שבש םדרפב םינפלו ינפל יקבכ םםרפ

 ירובצ ןקסעכ ׳גלפומ ןדמלכ היה רכומ ונתרײע קינלימחב

 חילצמ רחוםו ׳ריעב הנושארה הליהקה תא ןגריאש דבכנ

 .םיגוחה לכ לע היה לבוקמ .ױקסעב

 ןילרבב .הינמרגל רגיהו קינלימח תא בזע 192,0 תנש ףוסב

 קפפ אל ךא ׳םיבחר םידממל םײרחסמה ויתונורשכ תא חתיפ

 ױשרפמו ת״פגה דומל תא חינזה אל ׳המש םג אסריגמ אמיפ

 התילע םע .תע־יבתכ הברהב ומסרופ ױרמאמ ׳רפוסכ ןײטצהו

 עקתשהו ןילרב תא סײרפ ברה בזע ץטלשל עשרה תלשממ לש

 תא ה״ע ןמטחוש ברה םע דחיב רואל איצוה םש .זירפב

 לע ױרמאממ םיבר םסרפ הז ןותעב .״טראװ סאד״ ןועובשה

 .אמױד אנינעמו לופלפ ׳תד ׳ךונח ינינע

 הב ׳הדנקבש וטנורוטל וכרדב זירפ תא בזע 1936 תנשב

 לש ברכ תדבוכמ הדמע ספות תעכ .עבק תבישי בשיתה

 תכנחמה הלודג הבישי לש השארב דמועו ריעה וטנורוט

 םישמשמ וז הבישיב םיכמסומהמ םיבר .םינבר תכמסמו

 .ב״הראו הדנק יבחרב תודבוכמו תולודג תוליהקב םינברכ

 הרקוהו דובכ לש סחימ הנהנ סײרפ ןרהא םהרבא ׳ר ברה

 .וטנורוטבש תובכשה לכ דצמ

 ןכות ילעב םירפס רבחמכ םג הלגתנ תגװגמ תױשיאכ

 .המה ימלוע םש ילעב ױרוביחו יתרותה חטשב קומעו יניצר

 חיתוריצי תא םיראפמו םיחבשמ םלועב לארשי ימכח

 ״הרותבש תועוצקמ הברהב לופלפו הכלה ,״םהרבא תנשמ״

 םע ׳״םידיסח רפם״ .תושרדו רקחמ ,״םהרבא ירמא״ .םיקלח ׳ב

 .םיקלח ׳ב ,״םהרבא תנשמ״ ישוריפ

 רוספורפכ ההובג הרשמל סײרפ ברה ןמזוה 1957 תנשב

 ־ױנב רטכש תללכמ י״ע םינברל ןױרנימםב דומלתלו תדל

 תײצ סײרפ ברה ,םרב .הארוהה תלחתהל הזוחה םתחנו ,קרױ

 ףתתשי לבל ,הדנקו תירבה־תוצראב םינברה תדוגא תשירדל

 .לטוב הזוחהו ,תידרח קיפסמ הגניא יכ ,רטכש תללכמב

 םהידלי ינשו יקםבוכושז הלעב םע האל ,םײרפ ברה לש ותב

 .וטנורוטב םירג

 תנשב השרװ וטיג דרמב םירובג תומ תמ ,ד״יה השמ ונב

 .לארשי םע דובכ לע דיב קשנ םע ונגהב 1943



 רעקינלעימכ יד װפ גנוריזינאגרא יד / ואמדײרפ בקעי
 עדאנאק ןיא טײלםדנאל יײ־״י״

 ןבאה רעטקאראכ ןקידנרעיוד ןופ םעיצאזינאגרא ײרד

 ןיא טיובעגםיוא ןוא ןפאשעג רעדירבסדנאל רעקינלעימכ יד

 .גאט ןקיטנײה ןזיבי ןרינאיצקנופ ײרד עלא .אטגאראט

 קים ורביה״ יד זיא סעיצוטיטםניא־טפיוה יד ןופ ענײא

 ־טיפענעב־ןעקנארק ןוא עלאנרעטארפ א ,״יטייםאם טיפענעב

 .1916 ראי ןיא טעדנירגעג ׳עיצאזינאגרא

 ־טימ עריא טיג יז םאװ ןטיפענעב עלעירעטאמ יד ץוחא

 ,עלאנאיצאנ עלא ןעניד וצ ךיוא .ם.ב.ם.ה יד טכוז — רעדילג

 ןסאמםקלאפ עשידײ יד ןופ ןטיונ עלערוטלוק ןוא עלאיצאם

 .טאטש ןיא

 ןעװעג טשינ זיא ״יטײסאס טיפענעב קיס ורביה״ יד

 ןבאה ריא וצ — רעקינלעימכ ראפ ראג ןכארפשעגסיוא

 ךיוא טגאז סאד .ךעלטעטש ערעדנא ןופ ןדײ ךיוא טרעהעג

 ־דיש ןראװעג ןעמונעגנא עקאט ןענעז ריא ןיא .ןעמאנ רעד

 •טײלםדנאל ערעדנא ןוא רעצלעיק ׳רעװאקאר ,רעװאל

 רעד ןיא זיא יטײסאם רעד ןופ ךאד ןבלעז םעד רעטנוא

 עזעיגילער ראפ ליש א ןראװעג טנפעעג טײצ רעקיבלעז

 ןא טימ םיבוט־םימי ןוא םיתבש יד ןיא ןענעװאד וצ ןדײ

 החגשה רעד רעטנוא ,שדוק ילכ ןוא גנוטלאװראפ רענעגײא

 .יטײסאם רעד ןופ

 ןענעפע ,ןעמוקנעמאזוצ ןדײ ךיז ןגעלפ שיט ךאנ תבש

 סאד .״תובא יקרפ״ ןגאז רעמוז ןוא תױנשמ ןענרעל ׳רפם א

 .עיצוטיטםניא עטייװצ יד ןעוועג זיא

 זיא ןראװעג טעדנירגעג זיא םאװ עיצוטיטםניא עטירד יד

 ךיוא ךיז טניפעג סאװ ,ךײאראפ־ספליה רעקינלעימכ״ רעד

 יד ןופ טפאשרעריפ רעד רעטנוא ןינב ןבלעז םעד ןיא

 טאה ןײראפ־ספליה םעד ןופ ץיפש ןיא .ןעיורפ רעקינלעימכ

 .ראטם למיר יורפ יד טלעטשעג ךיז

 ןעװעג טײצ ןײז ןיא ןענעז סעיצוטיטםניא ײרד עלא ראפ

 ־יציניא רעשיטקאפ רעד .םידיחי עכעלטע ךעלטראװטנאראפ

 ־מעק רעקיטומ ,רעריפ רעקירעיגנאל ,רעגערנא רעד ,ראטא

 ־עלדימרעדמוא ןוא רעגאזטראװ רעשימאניד רעטסײרד ,רעפ

 ־טפאשלעזעג ןופ םיחטש ליפ ףיוא רעוט רעשיטקארפ רעכ

 .םולבנראק עקצרעה ןעװעג זיא ,אטנאראט ןיא ןבעל ןכעל

 ןטצעל ןזיב ןוא ןבעל ןײז ןופ ןראי־גנילירפ יד ןיא דלאב

 .םעיצאזינאגרא יד ןופ ךאי םעד ןגארטעג רע טאה גוצ־םעטא

 ןדײל עשיזיפ ,ןטײהקנארק ערעװש ןופ ןטײצ יד ןיא ךיוא

 טגראזעג ,ץיפש ןיא ןענאטשעג קידנעטש רע זיא ,םירוסי ןוא

 ל״ז םולבנראק עקצראה

 ןײז ןגארטעגוצ קידנעטש ןוא ,ײז רעביא טכאװעג ןוא

 .קלח

 ־ארט עשידײ א ןגארקעג קינלעימכ ןיא טאה םולבנראק .ה

 ,״רדח״ ןופ סיורא זיא רע יװ דלאב .גנואיצרעד עלענאיציד

 תיב ןיא .תודיחיב ןענרעל שרדמה־תיב ןיא ןײרא רע זיא

 ,ןײלא ךיז ףיוא ןזיװעגנא ןעװעג רעמ רענרעל א זיא שרדמה

 וצ ןוא ״ךיז ראפ ןטכארט״ וצ /ךיז ראפ״ ןענרעל וצ —

 /ךיז ראפ ןגראז״

 .םינינע עכעלטלעװ ןיא ןעגנוגײנ ןזיװעגסיורא ךיוא טאה רע

 טציטשעג טאה רע ןוא טמיטשעג לאנאיצאנ ןעװעג זיא רע

 שטנעמ־ײטראפ ןײק לאמנײק זיא רע םגה ,םזינױצ םעד

 .ןעװעג טשינ טראװ ןופ ןיז ןעגנע ןיא

 .עשיטירק א ראג ןעװעג טײצ יד זיא ךרעב 1912 ראי ןיא

 ךעלכעזטפיוה ,ןדײ .ערעװש ראג ןעגנוגנידאב־םנבעל יד

 עלאמינימ א ראג ראפ ןפאש ןיא טעבראעג ןבאה ,םרעדײנש

 ענעי ןיא .הנױח ףיוא טקעלקעג םיוק טאה םאװ ,תוריכש

 ןפיוק וצ ןטערטוצוצ ןעװעג טשינ דײר ןײק ראג זיא ןטײצ

 ךיז טאה ,םײה ענעגײא ןא ןדנירג וצ עיצקא יד .ןינב א

 .ןטײקירעװש ףיוא ןסיוטשעגנא ,ךעלריטאנ ,טלאמעד

 ורביה״ א ןראװעג טעדנירגעג זיא וױטאיציניא ןײז ףיוא

 ,״אטנאראט ףא עםאק־םידםח תולימג
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 עדאנאק ׳אטנאראט ןיא ןײאראפ־םפליה ןוא ךוב־רוכזי רעקינלעימכ ןופ טעטימאק רעד
 ,שטיװעלעדנעמ ,טסילדלאג .י ,ןיטראמ .װ ,זיוהנזיד .י ,שטיװארױ .מ .ה ,ןײטשלקניפ .ח ,םיובנסינ א ,ץעיװאקול .א ,ןאמראלק .מ : סטכער ןופ קידנעײטש

 זיוהנזױ .מ
 .טעטימאק־ךוב־רוכזי ןופ רעציזראפ — ,יקםװארדנעמ .א ,ןײאראפ־םפליה ןופ ןראטערקעם — םיובנסינ .ט ,ראטס .מ.ש : סטכער ןופ קידנעציז

 .טעטימאק־ךוב־רוכזי ןופ ראטערקעס — ןאמדײרפ בקעי ,ךוב־רוכזי ןופ רעריסאק — ןזאר .י ,ןײאראפ־םפליה רעקינלעימכ ןופ רעציזראפ — ראטס לזײר

 יד טקיטיונעג ךיז ןבאה עסאק־םידסח תולימג רעד ןיא

 טשינ ןוא ,ןטנארגימיא רעקינלעימכ ענעמוקעגנײרא סאװ ראנ

 עכלעװי ,ךעלטעטש ערעדנא ןופ ןדײ ןםאנעג ןבאה רעקינײװ

 .דנאל ןיא ןעמוקעגנײרא טײצנשיװצ ןיא ןענעז

 ךיז ןבאה ןעגנוגנידאב־סנבעל יד .רעטעפש ראי עכעלטע

 א ןענופעג ןיוש ךיז טאה םענעשעק יד ןיא ;טרעסעבראפ

 ןכעלקריװראפ ןעמונעג םולבנראק .ה טאה ,עבטמ ערעםערג

 וצ טראד ןוא ןינב םענעגײא ןא ןפיוק וצ ןעגנובערטש יד

 זיא יוזא .ךאד ןײא רעטנוא טעברא עצנאג יד ןרירטנעצנאק

 ןינב רעד .םײה ענעגײא יד ןראװעג טפיוקעג 1916 ראי ןיא

 .ראלאד טנזיוט 10 רעביא ןפארטאב ןראי ענעי ןיא טאה

 .עבטמ עסיורג א ןעװעג םאד זיא טײצ רענעי ראפ

 ־רעד םולבנראק .ה זיא גנולמאזראפ רענײמעגלא ןא תעב

 רעד ײב .יטײםאם רעד ןופ טנעדיזערפ םלא ןראװעג טליװ

 ערעםערג ןגירקוצסיורא ןעגנולעג זיא גנולמאזראם רעקיזאד

 ןטפיוקעג־ײנ םעד תבוטל רעדילגטימ יד ןום ןעגנורעײטשײב

 ןראװעג טרעײפעג ךעלדנע זיא רעבמעטפעם ןט־15 םעד .ןינב

 .תיבה תכונח רעד

 עלאנאיצאנ עלארטנעצ א ןעװ ,טײהנגעלעג רעדעי ײב

 — :עינאפמאק־טלעג א טרימאלקארפ טאה טפאשרעפרעק

 דעדא ,דנאפ־ןיטיח־תועמ ,ליפא עשידײ רעטקינײאראפ רעד

 ־יבשומ ,ןלוש־־סקלאפ עשידײ ,תורות־דומלת ראפ ןעגנולמאז

 טשינ רימ ןגעלפ ,םעיצוטיטסניא .א .א ןײאראפ־םקלאפ ,םינקז

 ןופ עקאט ןגעלפ רימ ראנ הבחר דיב ןרעײטשײב זיולב

 ־טלעג רעדעי ןיא ןפלעה וצ ןריטנולאװ ןליװ ןעײרפ רעזנוא

 .ןסערעטניא עשידײ ענײמעגלא תבוטל עיצקא

 .רעדילגטימ עײנ ליפ ןעמוקעגוצ ןענעז ןראי ןופ ףיול ןיא

 גונעג ןעװעג טשינ ,גנע לםיבא ןראװעג ןאד זיא ןינב רעד

 קנאדעג רעד ןעמוקעגפיוא זיא ,ןטעטיוױטקא עלא ראפ ץאלפ

 סאװ טעטימאק רעלעיצעפם א .עדײבעג יד ןרעטײרבוצםיוא

 ראפ טגראזעג טאה ,ןראװעג ןפאשעג קעװצ םעד ראפ זיא

 .ןרעװ טריפעגכרוד קיטכיר לאז גנואױברעביא יד םעד

 .עדײבעג עקיקאטש ײװצ א ןםקאװעגםיוא זיא טנאמער ןכאנ
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 רעד ראפ ןראװעג טמיטשאב זיא קאטש רעטשרעביוא רעד

 יד וצ .םיבוט םימי ןוא םיתבש יד ןיא ןענעװאד םוצ ״ליש״

 .םינזח עלעיצעפס ןראװעג ןדאלעגנײא ןענעז םיארונ־םימי

 ־ראפ ראפ ןראװעג טמיטשאב זיא קאטש רעטשרעטנוא רעד

 רעטריראקעד ןײש א .ןטעטיוױטקא עכעלטפאשלעזעג ענעדיש

 עלאיצאם ערעדנא ןוא ןעגנולמאזראפ ראפ טנידעג טאה לאז

 .ןעגנומענרעטנוא

 ןפוא םענײפ א ףיוא ראג ךיז טאה יטײסאם רעקינלעימכ יד

 ןטפאשנאמסדנאל עשידײ־שיליופ יד ןשיװצ טנכײצעגםיוא

 ןפאטע ערעװש ליפ טכאמעגכרוד טאה יז םגה ,אטנאראט ןיא

 .ןזיור טימ טגײלעגסיוא ןעװעג דימת טשינ זיא געװ ריא ןוא

 ןדעי ןופ שינדנעטשראפ עלופ יד ןעװעג זיא קידנעטש טשינ

 .ןטנעמאמ ערעװש ןיא ןפלעהוצוצ זנוא יװ םענײא

 ןסעזעג ןראי־סיזירק יד ןיא רימ ןענעז לאמנײא טשיג

 עשיטירק ערעװש יד טריטוקסידרעביא ׳ןטנװא יד ןיא

 ײס טצעזעגנא ןראי רעקיםײרד יד ןיא ךיז טאה סאװ ,עגאל

 ןעװעג זיא בצמ רענײמעגלא רעד .טעברא ןיא ײס לדנאה ןיא

 רעײטש־דילגטימ רעײז ןבאה רעדילגטימ .רערעװש א ראג

 ןקעד ןפלעה וצ דנאפ רעלעיצעפם ןײק ,ןלאצ טנעקעג טשינ

 ךיז טאה רעטעפש) ןעװעג טשינ טלאמאד זיא ״סױד״ םעד

 ,ערעװש ןעװעג ןעגנומיטש יד ןענעז ,(ןפאשעג דנאפ אזא

 ןטסימיםעפ :ןפורג ײװצ טעדליבעגסיוא ךיז ןבאה ,עטקירדעג

 ,טהנעטעג ןוא ןבראפ עצראװש ןיא ןעזעג ץלא ןבאה םאװ

 רעד ןופ קורד ןרעװש םעד ןטלאהםיוא טשינ ןלעװ רימ זא

 רימ :טהנעטעג ןבאה םאװ ןטסימיטפא ןוא ,טײצ רעשיטירק

 טימ ןוא וױטקא רעמ ןײז ןלעװ רימ ביוא ,ןטלאהסיוא ןלעװ

 .עיגרענע רעמ

 לאר יד ןוא םענראפ ריא טיול ,יטײסאס רעקינלעימכ יד

 ־ײראב וצ ליפ ראג ןגארטעגוצ טאה ,טליפשעג טאה יז םאװ

 :ןעמראפ עלא עריא ןיא טײקכעלטפאשלעזעג עשידײ יד ןרעכ

 ־ראפ ןלעטשפיוא לעיצנאניפ ןפלעה וצ טגראזעג ךיוא טאה יז

 יז .טאטש ןיא סעיצוטיטםניא־םקלאפ ןוא תודסומ עגעדיש

 ןשידײ רעדאנאק םעד טציטשעג םאמ רעםיורג א ןיא טאה

 ־עד ענײז טימ לאר עקידלאװעג אזא טליפש סאװ ,סערגגאק

 עדאנאק ןיא ןבעל־סקלאפ ןשידײ ןיא ןפיצנירפ עשיטארקאמ

 ןגעק ןטערטוצםיורא ךאװ רעד ףיוא קידנעטש טײטש ןוא

 .ןעגנונײשרעד עשיטימעסיטנא

 ענרעבליז״יד — טרעײפעג יטײםאס יד טאה 1935 ןיא

 .טײקיטעט ראי 25 ןופ םולשפא םעד — ״הנותח

 א טימ ןראװעג טרעײפעג זיא םאװ בוט־םױ־לבױ רעד

 טלוב טאה ,טײקנײש ןוא טכארפ ליפ טימ ,טעקנאב ןסיורג

 םאװ ,.ס.ב.ם.ה רעד ןופ ןעגנוכײרגרעד עלאםאלאק יד ןזיװאב

 .טאטש ןופ ןזײרק עלא ןיא ןראװעג טצאשעגפא ןענעז

 ןיא ןראװעג טרעײפעג טלאמעד זיא םואעליבױ רעד

 ־כערפ ןעװעג זיא סאװ ,םױראטידיוא־הרות־דומלת קיװזנארב

 .ןעמולב ןוא רעדליב טימ טריראקעד קיט

 א ןראװעג ןבעגעגסיורא זיא םואעליבױ ןטימ תוכײש ןיא

 טימ ,ןעלװאט ענרעבליז טימ לאנרושז רענײש רעםיורג

 ץא ןעגנוסירגאב ,יטײסאס רעד ןופ עטכישעג יד ,ןעלקיטרא

 ,ןאמדײרפ בקעי ןופ טריגאדער ,רעדליב עשיפארגאטאפ ליפ

 ןענעז׳ס •ראטערקעס ןופ טמא םעד טליפרעד טאה רעכלעװ

 םיובנעםינ םהרבא ןיא עצלאט
 אטנאראט
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 ןגעוד ןעגנוצאשפא טימ םעדער עכעלרעײפ ןראװעג ןטלאהעג

 ־אב ןעמוקעגגא ןענעז׳ס .ןטײקיטעט טרעדנוהראי־לטרעפ א

 קראי־ױנ ןופ סעיצאזינאגרא עשיטאטש ליפ ןום ןעגנוסירג

 ׳סעיצאגעלעד ןוא טסעג ליפ ןעמוקעג ןענעז׳ס .םידיחי ןופ ןוא

 .ןטפאשנאמסדנאל רעקיגלעימכ ןופ עיצאגעלעד א ײז ןשיװצ

 ,םארגארפ רעשילאקיזומ רעד ןעװעג זיא לופםקורדנײא רעײז

 ,רעלטסניק עטמיראב טקילײטאב דיז ןבאה׳ס ןכלעװ ןיא

 ןענעז טםעג ןוא רעדילגטימ עלא וצ תונתמ עלופטרעװ

 ןענעז םעיצובירטנאק־טלעג עלעיצעפם .ןראװעג טלײטעגםיוא

 יד ןוא םעיצוטיטםניא־הקדצ ענעדײשראפ וצ ןראװעג טכאמעג

 .ןדנאפ עלאנאיצאנ

 רעםיורג רעד טימ ץוחא ,טנכײצעגסיוא ךיז טאה טנװא רעד

 .גנומיטש רענעביוהרעד ןוא טםײג םענײפ א טימ ךיוא ,החמש

 לטרעפ א ןופ םולשפא ןא .בוט־םױ רענײש א ןעװעג זיא סע

 קים ורביה״ רעד ראפ טײקיטעט רעכײר ןופ טרעדגוהראי

 .״יטײסאם טיפענעב

 טקישעגרעביא רימ ןבאה ענובירט רעקידבוט־םױ רעד ןופ

 ־נאמסדנאל רעקינלעימכ עלא וצ תוכרב עקימאלפ ערעזנוא

 ערעזנוא וצ לארשי־ץרא ןײק ןוא ,ךיז ןעניפעג ײז װד ןטפאש

 ןיא ןעז וצ בורקב ןבעלרעד ןלאז ײז ,רעדירב ןוא רעטםעװש

 .טכאמ עשידײ ענערעוװם עקידנעטשבלעז א לארשי ץרא

 טיפענעב קיס ורביה״ ןופ ראי־םואעליבױ ןיא עטמאאב יד

 : 1935 ראי ןראפ ״יטײסאס

 :סאלג .י — טנעדיזערפ־סקע ;םולבנראק .ה — טנעדיזערפ

 (רעריסאק) רערושזערט ;םולבנראק .א — טנעדיזערפ־עציװ

 ־לאקאטארפ ;קעליד .ש — ראטערקעס־ץנאניפ ;רענזיופ .ה —

 ;זיוהנזיד לארשי — רעלעטיפסאה ־ ןאמדײרפ .י — ראטערקעס

 .װ :רעכאוחעניא ;ןטראגנײװ ןױצ ןב ,רענזיופ .ל : סיטסארט

 ,קאנרעטסאפ .פ ,דלאװנירג .י :טעטימאק־וױטוקעזקע .ןיטראמ

 .א ,דנעמײד .א ,ראטם .מ .ש ,רעשטוק .ם ,לקנערפ .י

 .פאקלדײא

 ,סאלג .י ,קאנרעטםאפ .פ ,סבאקײשזד .מ :טעטימאק־ףילער

 הלאװנירג .י ,רעדעב .ל

 .ז ,לקנערפ .י :(אשידק הרבח) םראטקעריד ףא דראב

 .ד .א ,ןאמגרעב .ב ,דנעמײד .א ,רענזיופ .ל ,יקצעבמארט

 .יקםװאקשטעיפ .ב .ה ,ינראשט

 .רעניערג .י ,קרעטש השמ ,גרעבנזײא .ש :טעטימאק־טידא

 .ןאטםלימ .מ .ש :(טאקאװדא) רעיאל

 .קאנרעטסאפ .פ ,לקנערפ .י :טעטימאק־גנודליב

 .ןיטראמ .װ ,קישטפארק .י :םיאבג־לוש

 .װאקסיא ר״ד ,רעקראפ ר״ד ,ןאמירפ ר״ד :םיריוטקאד

 :.דנתמ א ןוא גנוםירגאב א

 ־ספליה רעקינלעימכ ורביה״ עיצאזינאגרא־רעטסעװש יד

 ןליראי 25 םעד ןםירגאב וצ דובכ םעד טאה ,״ןײאראפ

 .יטײסאס רעד ןופ םואעליבױ

 וצ רימ ןגארט בוט־םױ םענרעבליז םוצ קורדםיוא ןא יװ

 עקיטכירפיוא טימ ׳קיטשרעבליז 400 ןום טעם א — הנתמ א

 יקספאל לדגײש
 .קינלעימכ ןופ זיוהנמד ״רענלעז־לדנעמ״ ןופ רעטכאט יד

 עקיטעטליוװ ראפ ליפ טעדנעפש םאװ אטנאראט ןיא יורפ עקידובכב א
 ןראפ ,סעיצוטיטסניא עקידלארשי ןוא עשידײ־ללכ ראפ טרפב ,ןקעװצ

 .ראלאד צסס טעדנעפשעג יז טאה ךוב־רוכזי רעקינלעימכ

 םענעדלאג םעד ןפוא ןעמאזנײמעג א ףיוא ןרעײפ וצ ןשטנוװ

 .םואעליבױ

 :1935 עטמאאב

 (ןיטנעדיזערפ)ידײלרעשט

 (עציװ) רעשט־םײװ

 ןיראטערקעם־סנאניפ

 ןיראטערקעם־לאקאטארפ

 ןרעלעטיפםאה

 יטסארט

 ,ראטס לזײררעטסעװש

 ,קישטװארק

 ,רענזיופ

 ,ןײטשטאר

 ׳ןאםקילע

 .םיובענעט

 ,דנאלרעדוה ,ןרעטש ,גרעבנזײא :טעטימאק־װיטוקעזקננ

 ,טאלבטשריק ,יקצאבארקס ,ךאברא ,קאנאב ,ןײטשלעקניפ ,לאנש

 .ןײטשניבור ןוא לקנערפ

 ,שיטװארױ ,ןיטראמ ,ןאמלוש ,יזאג םולבנראק חעדילגטימ

 ׳לטײט ,שוט ,רעשטוק ,ןײטשלעקניפ ,שטיװארױ ,שטיװארוי

 ,ןאמלעה ,לבמערט ,םיבראד ,ןיבראד ,דנאמאיד ׳ןײטשרעבליז

 ,גרעבצלאז ,קעליד ,ןיטראמ ,םבאקײשזד ,יקצאבארקם ,ןוארב

 ״בואט ,שטיװעקדױ ,גרעבנעזאר ,ןאמרעביל ,דלאװנירג ,סדליש

 .ןאמדירפ ןוא לטײט ׳ןאמגרעב

 ןראי עקידרעירפ עלא יד םאװ ,גלאפרעד ןםיורג םעד ךאנ

 ןא ןטארטעגנײרא םיצולפ זיא ,טכארבעג ךיז טימ ןבאה

 וצ •טרפב רעזדנוא ןיא ןוא ללכב ןבעל ןשידיי ןיא עיטאפא

 רעקיגיױו .ןשינעעשעג־טלעװ יד ןעװעג םרוג ליפ ןבאה םעד
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 ןבעל שידײ .ןײרא דנאל ןיא זעמוקעג ןענעז ןטנארגימיא

 ןבאה טפראדעג קידנעטש טאה רעדנעל רענאקירעמא יד ןיא

 ןופ רערעדנאװנײא עײנ ןופ גנוצירפשנײא־טולב עשירפ א

 .ןליופ

 רעד זיא המחלמ־טלעװ׳ רעטײװצ רעד ןופ ךורבםיוא םײב

 סעדנאד 350 ףיוא ןראי עגנאל טניז ןענאטשעג זיא םאװ ןינב

 עלא ןטילעג ןבאה םעד ןופ .ןראװעג טפיוקראפ ׳טסעװ .טס

 ־םפליה רעד ןוא לוש יד ,יטײסאס יד :םעיצוטיטםניא ײרד

 תולג ןטכירוצפא ןראװעג ןעגנוװצעג ןענעז עלא .ןײאראפ

 .עדײבעג עײנ א ןעמוקאב ןבאה ײז זיב

 דס ףיוא זיוה א ןפיוק וצ ןעגנולעג זיא ןבוז ןעגנאל א ךאנ

 ראפ ןראװעג טמיטשאב זיא סאװ ׳זיוה ענײלק סאד .טס ןראי

 /׳לכעליש״ םאד ןעמאנ א ןגירקעג טאה ,ליש רעקינלעימכ רעד

 ראפ טנידעג טאה׳ס .טאטש ןיא רבד־םש א ןראװעג זיא ןוא

 סאמ עטםערג יד ןעגנאגעגםיורא זיא טראד ןופ .ןקעװצ עלא

 ,טלעג ׳ןטעקאפ :ןעמראפ ענעדישראפ ןיא טעבראסגנוטער

 .ןיצידעמ

 יד ,רעײרפ ןדאװעג זיא טלעװ יד ןעװ ,המחלמ רעד ךאנ

 ןוא ןראװעג טנפעעג לםיבא ןענעז עיצארגימיא ןופ ןרעיוט

 ־נײרא ןעמונעג ןבאה רעדנעל ענעדישראפ ןופ ןטנארגימיא

 ןבאה ,טנגעג רעשידײ רעד ןיא ןצעזאב ךיז ןוא ןעמארטש

 עטצעזאב רעירפ יד ןזאלראפ ןעמונעג ןדײ טײצ רעד טימ

 זיא םורא טנגעג עצנאג יד זיב ,טײװ יוזא ןעמײה עשידײ

 טא .ןטנעמעלע עכעלטסירק זיולב ןופ ןראװעג טצעזאב

 .רד אנאנײװ 213 ףיוא זיוה א ןפיוק וצ ןעגנולעג זיא טלאמעד

 .1959 ראי ןיא

 רעד ןופ קיגנעהפאמוא ןראװעג טכאמעג זיא ןינב רעד

 ןוא יטײסאס רעדי ןשיװצ סיר א וצ ןעמוקעג זיא׳ם .יטײסאס

 ײס לעיצנאניפ ײס ףליה עקידתושממ עקיצנײא יד .ליש רעד

 ,ןײז הדומ עקאט ןעמ זומ .ןײראפ־םפליה רעד זיא ,שילאראמ

 רעכאמ־ליפא עטסעב יד ,רעבײלק־טלעג עטסקיאעפ יד זא

 ־ספליה רעד טאה ראלאד 5000 .ןעיורפ יד זנוא ײב ןענעז

 טאה ליש עײנ יד .ליש רעד ןופ ףױק םוצ ןגארטעגוצ ןײאראפ

 :גנוטלאװראפ עכעלטראװטנאראפ עטוג א

 םײח — .רערושזערט ,םיובנסיג םהרבא — טנעדיזערפ

 •ץעיװאקול םהרבא — ראטערקעסךידראקער ,יקאבארקס

 השמ ,ןזאר לדױ ,ןיטראמ יליװ :טעטימאקױױטוקעזקע

 םעם ׳ןײטשלעקניפ םײח ,שטיװארױ ימײה ,דנעמ הירא ,ראטס

 ןוא יקסװאלדיש ,ןאמדירפ םירפא ,ץאק המלש ,םולבנראק

 .שטיװעלדנעמ

 ןײאראפ־ספליה רעקינלעימכ
 א ןעמוקעג זיא קירוצ ןראי קילטנעצ ריפ רעביא טימ

 לזײר זיא ןעמאנ ריא — אטנאראט ןײק יורפ רעקינלעימכ

 טימ ןעמוקעג זיא רעכלעװ ,ריאמ לאומש ןופ יורפ יד ,ראטס

 יד ןעמענוצפיוא ןדאב םעד ןטײרגוצוצ רעירפ ראי עכעלטע

 .עדאנאק ,דנאל םעײנםעד ןיא עילימאפ

 ךיז טימ יז טאה םײה רעטלא רעד ןופ ןגעמראפ סױרג ןײק

 טשינ יז טאה עיצאקודע עםיורג ןײק .טבארבעגטימ טשינ

 א — טכארבעג אי ךיז טימ רעבא יז טאה ךאז ןײא .טאהעג

 פױה דע יוזא ןוא .ץראה ךעלשטנעמ־שידײ קידנליפ םעראװ

 יד ןופ טײקמערא רעקידלטעטש ראפ רעיוא ןפא ןא יז טאה

 עמערא יד ןםעגראפ טשיג לאמנײק טאה יז .ןראי.ענעגנאגראפ

 רעד ןיא טנגעגאב קידנעטש ךיז טאה יז עכלעװ טימ ןשטנעמ

 ריא ןופ םיטש רעד וצ טרעהעגוצ ךיז טאה יז .םײה רעטלא

 זיא׳ס יװ ןעמ זומ ןשטנעמ יד — טגאזעג ריא טאה סאװ .ץראה

 .ןפלעה

 ןעמונעג ןוא טריזיטאמילקא ךיז טאה יז יװ לענש יוזא

 ןיא ןבעל ןופ ןעגנוגנידאב יד טימ רעםעב ךיז ןענעקאב

 ןבאה םאװ טײלםדנאל יד טימ רעטנענ ךיז ןענעקאב ,אטנאראט

 הדובע יד ןעמונעג ךיז ףיוא יז טאה ,רעירפ טרעדנאװעגנײא

 .״טעטימאק־ףילער״ א ןריזינאגרא וצ

 ,ןפאשאב עיצאזינאגרא אזא ךיז טזאל גנירג יוזא טשינ

 טימ ןוא םיזירק א טשרעהעג טאה׳ם ןעװ ןראי ןיא טרפב

 א ןוא ,ןעגנולעג ריא זיא ךאד .רעװש ןעװעג זיא טעברא

 ןפאשאב ןבאה סולפנײא ריא רעטנוא ןעיורפ עפורג ענײלק

 .עיצאזינאגרא־ספליה יד

 ראטס לזײר
 (אטנאראט) עדאנאק ןיא עיצאזינאגרא־ספ>י,ד רעקינלעימכ ןופ ןטנעדיזערפ

 עלא ןיא טריטקעפסער טרעװ .זדנוא ײב ױ טפור ןעמ יװ — עלעזײר
 סרעדנוזאב ,ללכ ןוא דיחי ןראפ ליפ טוט — ץראה שידײ םעראװ א .ןזײרק

 .ןײאראפ רעזדנוא ראפ
 ליפ טעטםײל ,שטנעמסקלאפ רעקיצראה א — ראטם םעם ןאמ ריא ךיוא

 .טײקיטיעט רעזדנוא ראפ
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 .עדאנאק ,אטנאראט ןיא ןאמדײרפ בקעי ןקסע ןופ לבױ רעקירעי־60
 ןאמדײרפ בקעי ,ןאמדײרפ עמעט יורפ ,(לבױה לעב ןופ ןוז) ואמדיירפ לאומש : סטכער ןופ

 .ןײאראפ־ספליה רעקינלעימכ ןופ ןירעציזראפ ,ראטס לזײר ,ןוב־רוכזי ןופ רעריסאק ,יעזאר לװי : קידנע״טש סקניל ןופ

 ןײק ןראװעג טקישעג זיא טלעג עמום עטשרע יד ןעװ

 יד ןיא וױרב־קנאד .בוט־םױ א ןעװעג תמאב זיא קינלעימכ

 ־ירגאב עקיצראה טימ ןראװעג ןטלאהרעד ןענעז רעקילדנעצ

 ןצעזוצראפ ןשטנעמ יד ןבעגעג םיוטש א טאה סאד .ןעגנוכ

 יד ןרעטײרבוצסיוא ,טעפמיא ךם א טימ טעברא־ףליה יד

 .ןעיורפ רעמ ןעיצוצנײרא ןוא ןטעטיוױטקא

 ןדער וצ טרעהעגפיוא טשינ לאמנײק טאה ראטם לזײר

 ןעזעג קידנעטש יז טאה ןגיוא עריא ראפ — לטעטש ןגעװ

 ןטפאהאב טליפעג ךיז טאה יז רעכלעװ וצ םײה עטלא יד

 .מידעפ עראבעזמוא טימ

 ־כרודא ךיז ףיוא ןעמונעג טאה יז םאװ גנומענרעטנוא עדעי

 א טימ ןעגנורדעגכרודא ריא טאה ,טלעג ןפאש וצ ,ןריפוצ

 לכײמש ןעמיראװ א טימ קידנעטש טאה יז .דײרפ ןופ ליפעג

 יז שטאכ .ןשטנעמ יד וצ טדערעג ןעגנולמאזראפ יד תעב

 קיצראה דײר עריא ןרעװ ,טשינ ןיראטארא עסיורג ןײק זיא

 םאד טליפרעד ריא ןיא טאה רעדעי :רעמ ךאנ .טרידאלפא

 .עמאמ רעכעלביל רעשימײה א ןופ ץראה

 ןראװעג םורא יוזא זיא ןײאראפ־ספליה רעקיגלעימכ רעד

 ־עגטימ ןבאה םאװ ,עלא יד ןוא אטנאראט ןיא רבד־םש א

 ,ליפעג םאד טאהעג ןבאה ןײאראפ־ספליה םעד ןיא טעברא

 .טעברא עקילײה א ןעוט ײז זא

 ראנ יװ ,המחלמ־טלעװ רעטײװצ רעד ןופ ךורבםיוא םײב

 ־םפליה רעד טאה ,טכײרגרעד זדנוא ןבאה תועידי עקיליורג יד

 ,עוױטוקעזקע רעד ןופ גנוציז עלעיצעפם א ןפורעג ןײאראפ

 ־נאק ןטעבראוצםיוא ןוא טײלםדנאל יד ןרימראלא וצ ידכ

 ךעלריטאנ ךיז טעװ׳ס ביוא ,רענעלפ־ספליה עװיטקורטס

 ־כעלגעמ אזא םגה .טײקכעלגעמ זיא טשינ עכלעװ א ןענעפע

 רעבא רימ ןבאה ,ןעזעג טשינ ךאג טלאמעד ךיז טאה טײק

 .ןײז ןעמ ףראד טײרג זא ,ןטלאהעג

 ־עגנײא ךימ ןעמ טאה גנוציז רעכעלטנדרארעםיוא רעד וצ

 עלא וצ ןקישוצםיורא ףורפיוא ןא ןטעבראםיוא לאז ךיא ,ןראל

 ־עגפא ךיוא זיא ףורפיוא רעד .רעדירב־םדנאל רעקינלעימכ

 .אטנאראט ןיא גנוטײצ־גאט רעשידײ רעד ןיא ןראװעג טקורד

 רעד וצ ןעמארטש ןעמונעג םלוע רעד טאה .מ .נ קיטנוז

 עדער ןײז ןיא טאה םײרפ .א .א ברה .גנולמאזראפ רעסיורג

 ןבאה גנױ ןוא טלא זא ,ןשטנעמ יד טמרוטשעגפיוא יוזא

 .ןרערט טימ ןסאגעג

 ,םעיצולאזער עקידנרימראלא ןראװעג ןעמונעגגא ןענעז םע
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 ןענעז סאװ תוחוכ עשירפ ,ןראװעג טלײװרעד ןענעז ןטעטימאק

 וצ טשינ טעטכילפראפ ךיז ןבאה ,טײװ ןענאטשעג טלאמעד זיב

 עםיורג א טלקיװטנא באטשםאמ ןטײרב ןפױא ךיז טאה׳ם .ןעור

 ןופ ןשטגעמ ראגאז ןראװעג ןגיוצעגוצ ןענעז׳ס .עיצקא־ףליה

 ןראװעג טריזינאגרא ןוא טײרגעגוצ ןענעז׳ם .ךעלטעטש ערעדנא

 ראפ ןעלטימ־טלעג ןפאש וצ ןעגנומענרעטנוא ענעדישראפ

 .ףליה רעכעלרעדירב

 טלעטשעג ךיז רימ ןבאה ,טרעהעגפיוא טאה המחלמ יד ןעװ

 ־סדנאל רעזנוא .עטעװעטארעג טימ גנודניבראפ רעקידלאב ןיא

 ־ילש רעלעיצעפם א ןיא ןראפעג זיא ןאמרעדעפ םקעמ רעדורב

 .גנוריגער רעדאנאק רעד ןופ ןטנעמוקאד טימ ןעזראפ ,תוח

 ־עג טאה רע .טלעג םעמוס טקישעגטימ רימ ןבאה םיא טימ

 רעד ײב םעזיװ ןעמוקאבםיורא ,ןריפאפ ןטעבראםיוא ןפלאה

 ׳רעקינלעימכ ראפ ןטםאק־עזײר טקעדעג ,גנוריגער רעדאנאק

 .אטנאראט ןיא ןעמוקעגנײרא ןענעז םאװ

 זיא םערגנאק־טלעװ ןשידײ רענאקירעמא ןופ חילש א

 ןיא טלעטשעג םיא טימ ךיז ןבאה רימ ,ןליופ ןײק ןראפעגפא

 טימ .אטנאראט ןײק ןעמוקעג לעיצעפס זיא רע ;גגודניבראפ

 ־ראפ ראפ טלעג עמוס עסיורג א טקישעגטימ רימ ןבאה םיא

 .ןליופ ןיא טײלעגנױ רעקיגלעימכ עטעװעטארעג ענעבילב

 ןקיש טימ ןעמונראפ ךיז טאה טעטימאק רעלעיצעפס א

 .ןטנעמאקידעמ ןוא זײפש ךעלקעפ

 ,ךעלקעפ יד טימ טקיטפעשאב ךיז ןבאה םאװ ןשטנעמ יד

 ערעײז ןוא ,חוכ־רשײ א תמאב טמוק ןרידעפםקע ןוא ןקאפ

 ־רעדמוא רעײז ראפ טנאמרעד ךעלטנפע אד ןרעװ ןעמענ

 ־נםינ םהרבא ,ראטם לזײר ,םולבנראק .ה ;טעברא רעבעלדימ

 ,שטיװארױ ימײה ,םיובנסינ השמ ,שטיװארױ קחצי השמ ,םיוב

 .ג ,טרענײלק יליװ ,יקצילשיװ עשטבר ,םיובנסינ עצלאט

 .ערעדנא ןוא ןײטשלעקניפ

 ־נײרא ןענעז עכלעװ רעקינלעימכ טרעדנוה ײװצ רעביא יד

 ןעמונעגפיוא טײקמעראװ טימ ןענעז ,אטנאראט ןײק ןעמוקעג

 טלעג עמום ערעםערג א ןעמוקאב טאה רענײא רעדעי .ןראװעג

 ־נײרא ײז ןבאה רימ .תוריד ןוא טעברא ןגירק םײב ףליה ןוא

 ײז ,ףליה עכעלגעמ עדעי ןגארטעגוצ ,ןכאז־זיוה טלעטשעג

 ךיז ןליפ טשינ ןוא ןבעל ןיא ןרעדילגנײא ןענעק ךיז ןלאז

 .טרילאזיא

 ןײאראפ־םפליה רעקינלעימכ
 1959 ראי ןראפ טפאשרעריפ יד

 .א — ןירעציזראפ־עציװ ,ראטם לזײר — ןירעציזראפ

 לאקאטארפ ,םיובנעםינ .א — ראטערקעס־ץנאניפ ׳ןאםקעלע

 ,ןאמגילעז .ב — רעלעטיפסאה ׳םיובנעסינ א — ראטערקעס

 .רעגרעװ .מ — רערושזערט

 רעקינלעימכ ןופ רעדילגטימ
 ױיאראפ־םפליה

 .י ,ךאנאב ןאמגרעב .ב ׳ןאםקעלע .א ,םײרפ .א .א ברה

 ,זיוהנעזיד .מ ,דנאמײד .ם ,קיליד .ר ,דנעמײד .פ ,םולבנראק

 .פ ,לקנערפ .י ,ןאמרעדעפ .מ ,קינפראשט .א ,ןאמדײרפ .ר

 ־אה .ד ,םולבלעג .ה ,דלאװנירג •י ,ןײטשעלקניפ .ג ,ןאמדירפ

 ,ינראשט .ד .א שטיװארױ .ה ,ןיבראד .ס ,גרעבנזײא .ס ,ץיװאר

 .ט ,ןײטשניבור .ה ,ןײטשטאר .פ ,קאנרעטםאפ .כ ,ןאלביג .װ

 ,גרעבםארג .י ,רעלקעמ .ה ,ןאלביג ״ד ,יקםניזדאר .י ,םידנעל

 ־נראק .מ ,זיוהנעזיד .י ,קינפאשט .י ,יקצינרעשז .י ,לאטסירק

 ,יקסװאדאל .א ,םולבנראק .ה ,טרענײלק .װ ,ןאמדירפ .י ,םולב

 .װ סוקראמ .א ,קינאדאמ .כ ,יקםװארדנעמ .א ,שטיװאקפעל

 ־אפ ,קאנרעטסאפ .פ קאנרעטםאפ .ל ,םיובנעםינ •א ,ןיטראמ

 .ד ,יקצאבארקם .ט גרעבנעזאר .פ ,קאנרעטםאפ .פ ,ףאטימ

 .ר ראטס .ר ,יקצאבארקם .ב ,יקצאבארקם .מ ,יקצאבארקס

 ־ארױ .ר שטיװארױ .ר ,לבמירט .ז ,גרעבצאלאס .ג ,רעװליס

 ,רזוג .ל ,ןאמגילעז ב רעגרעװ .ל ,שטיװארױ .כ ,שטיװ

 ,ןאמלוש •ם •רעגנעװ .ל ,קינפאשט .כ ;ןיטראמ .ר ,אקנילעז .פ

 ,יקצילשיװ .ק ,ךאבארא .י ,יקצעבמארט .א ,יקםװאלדיש ״ד

 .ןאמדוג .מ ,רעלדא •י ,לקניפראג .ם ׳ןיקדױ .ס ׳דנעמײד .ג

¥ 
 ־כיװ יד זא ,ןכײרטשרעטנוא לאמאכאנ רימאל ףום םוצ

 ערעזנוא ךרוד טכאמעג טרעװ אטנאראט ןיא טעברא עטםקיט

 עבלעז יד ראפ ןצעז ײז .גאט ןקיטגײה ןזיב יוזא ׳ןעיורפ

 רעד .טפאשביל רעלאעדיא רעבלעז רעד טימ ןטעטיוױטקא

 טימ .ןראװעג רעכאװש טשינ ײז ײב זיא טלעג ןפאש ןופ חוכ

 ןטלאטשנא־הקדצ ליפ ןיא ןא ײז ןראפש עציטש־טלעג רעײז

 סעיצוטיטסניא עלאנאיצאנ עטסערג יד ןציטש ,טאטש ןיא

 ־םדנאל ערעײז ןוא לארשי תגידמ טשינ לאמנײק ןעעזראפ ןוא

 .לארשי ןיא רעדירב



 עניטנעגרא ױא טנגעגמוא װא קינלעימכ װפ ױיאראפ־ספליה

 רעקינלעימכ עפורג א ןופ וױטאיצניא רעד ףיוא :גנודנירג

 ־ראפ רעזדנוא ןראודעג ןפאשעג נ936 ילױ ןיא זיא טײלםדנאל

 ןעגנאלרעד וצ ליצ א ראפ טלעטשעג ךיז טאה רעכלעװ ,ןײא

 טײלסדנאל ערעזדנוא ראפ ףליה עלעירעטאמ ןוא עשילאראמ

 ענעמוקעג־ײנ ראפ ףליה עלעיצעפס ןוא עגיטנעגרא ןיא

 ןופ עזאב רעד ףיוא ,םײה רעטלא רעד ןופ ןטנארגימיא

 .תודוסי עכעלטפאשלעזעג לאנאיצאנ עשידײ

 טײקיטעט ןײז טלאמעד טניז ראפ טצעז ןײאראפ רעזדנוא

 לאנאיצאנ םענײמעגלא ןיא ײם טיבעג ןלאקאל ןפיוא ײס

 .עניטנעגרא ןיא בושי ןשידײ ןופ ןבעל ןכעלטפאשלעזעג

 עבלעװ ,עםאק־ײל א ןראװעג טעדנירגעג זיא סע :עםאק־״ל

 •טײלסדנאל ערעזדנוא ראפ תואװלה ןבעגעגםיורא טאה

 ןראװעג טרעטײרבעגסיוא קידנטײדאב עסאק יד זיא סנטצעל

 תואװלה ערעסערג ןבעגוצםיורא תלוכיב ןיוש טציא זיא ןוא

 .טײלםדנאל ערעזדנוא ראפ

 ־ײװצ רעד ןופ ךורבםיוא םײב :ם״ה רעטלא רעד ראפ ףליה

 ־ראפ א ןראװעג ןפאשעג זדנוא ײב זיא המחלמ־טלעװ רעט

 ־נוא דלאב טאה רעכלעװ ,טעטימאק־ץנעגרעמע רעטרעטײרב

 ־םײה רעזדניא ןפלעה וצ עיצקא־טלעג רעםערג א ןעמונעגרעט

 זיא סאװ ,קילגמוא ןסיורג םעד בילוצ .קינלעימכ לטעטש

 טנעקעג טשינ ןיוש רימ ןבאה ,םוטנדײ ןשיליופ םעד ןעשעג

 .לטעטש רעזדנוא טימ טקאטנאק ןיא ןעמוק

 רעד טקידנעעג ךיז טאה סע יװ דלאב :םיטילפ ראפ ףליה

 ןופ תועידי עטשרע יד ןעמוק ןביוהעגנא ןבאה׳ם ןעװ ,גירק

 רענײא טעװעטארעג ךיז טאה םע זא ׳לכה־ךם ןקיטולב םעד

 יד ןזײװרעביא ןביוהעגנא רימ ןבאה ,טרעדנוה ןופ

 .ןרעגאל יד ןיא עטעװעטארעג ערעזדנוא ראפ ףליה עטשרע

 ןיפ דנאבראפ־׳צ ןטימ ןעמאזוצ רימ ןבאה עמוס ערעסערג א

 ץפ סעטםיל קידנטלאהרעד .ןדעװש ןײק טקישעג ןדײ עשיליופ

 עלעודיוױדניא טילפ ןדעי ןזיװעגרעביא רימ ןבאה ןרעגאל יד

 ןיא .לארשי ןײק ןראפ וצ תואצוה ףיוא ײז ןופ לײט א ,ףליה

 רעד םאװ ,שעװ ןוא רעדײלק ןופ טראפםנארט ןםיורג םעד

 ־נא רימ ןבאה ,ןליופ ןײק טקישעג טאה דנאבראפ־לארטנעצ

 ־לעימכ לטעטש רעזדגוא ראפ םנטסאק טכא טימ ןעמונעגלײט

 .ןראװעג טלײטראפ ןוא ןעמוקעגנא קיטכיר ןענעז עכלעװ ,קינ

 ־ערג א קנאב רעשידײ רעד ךרוד טקישעג רימ ןבאה רעטעפש

 .ןרעפיצ ןיא םיטילפ עפורג א ראפ עמוס ערעס

 לארשי תנידמ ןופ גנוײטשטנא רעד טימ :לארשי ןײק ףליה

 ־עטש רעזדנוא ןופ סעילימאפ־םיטילפ 250 ןעװעג הלוע ןענעז

 רעד טימ ןענעדראוצנײא ןביוהעגנא ךיז ןבאה עכלעװ ,לט

 סאװ .ביבא־לת ןיא ןײראפ־טײלםדנאל רעזדנוא ןופ ףליהטימ

 עניטנעגרא ןיא ןײאראפ־.ל.ל רעקינלעימכ ןופ לאב רעד
 .תואמצעה םױ — לארשי ןופ בוט־םױ־טײהײרפ םוצ

 רימ ןוא ,ףליהטימ רעזדנוא ךאנ ןדנאװעג דלאב ךיז טאה

 ןעגנומענרעטנוא ןוא ןעגנולמאז ךרוד ןפאשעג דלאב יז ןבאה

 ־יא ןבאה רימ .עניטנעגרא ןיא טײלסדנאל ערעזדנוא ןשיװצ

 ןעײטש גאט ןקיטנײה ןזיב .סעמוס עקידנטײדאב טקישעגרעב

 ־רדסכ רעביא ײז ןקיש ןוא ײז טימ טקאטנאק ןעגנע ןיא רימ

 א טריפעג ךיוא ןבאה רימ .ןטראפסנארט־ךעלקעפ עקיד

 ־ײצכײלג .ךוב־רוכזי םאד ןבעגםיורא ןראפ עיצקא ערעטײרב

 .״םישודקה רעי״ ןראפ עיצקא־למאז א טריפעג טרעװ קיט

 טײקיטעט עטײרב א ןריפ רימ :טײקיטעט עכעלטפאשלעזעג

 עכעלטפאשנאמסדנאל־לאנאיצאנ רעצנאג רעד טימ ןעמאזוצ

 ־לאנאיצאנ — דנאבראפ לארטנעצ ןכרוד טריפעגנא ,גנוגעװאב

 עלארטנעצ יד סאװ ןטײקיטעט עלא ןיא קידנעמענלײטנא ,טאר

 ןטקינײאראפ ןופ טעברא רעד ןיא לײטנא ןעמענ רימ .טריפ

 גנוטלאװראפ רעזדנוא ײב ןעגנולמאז יד קידנריפכרוד ןײפמאק

 ןעלמאז תוחמש־עילימאפ ערעזדנוא עלא ףיוא .רעדילגטימ ןוא

 ןופ קעטאילביב א ןבאה רימ .לארשיל תמיק ןרק ןראפ רימ

 ןענעײל םוצ ןבעגעגםיורא ןרעװ עכלעװ ,רעכיב עשידײ

 .לאצפא םוש ןא רעדילגטימ ערעזדנוא

 ־לעימכ ײב תוחמש־עילימאפ עלא ןיא לײטנא ןעמענ רימ

 ־ונאמ םײב ךרודא ןריפ ראי סעדעי .החפשמ ןײא יװ רעקינ

 ־תיב ןפיוא ךיז טניפעג םאװ ,סישודק ןאילימ 6 ןופ טנעמ

 ןופ קנעדנא םוצ טקא־הרכזה א סערײא־סאנעוב ןיא תורבקה

 ־ראפ ךיוא ײברעד ןרעװ סע .לטעטש רעזדנוא ןופ םישודק יד

 ןופ ןעגנוניוװ יד ןיא ןדנוצעג ןרעװ סאװ ,טכיל־רוכזי טלײט

 ןוא ןעמאזוצ ךיוא טלאמעד ךיז ןפערט רימ .טײלסדנאל עלא

 םרעדנוזאב ןוא םײה רעטלא רעד ןופ ןעגנורעניארעד ןרעה

 .ןברוח ןופ טײצ רעד ןופ

 — לבאנק סיראב * ןופ טײטשאב גנוטלאװראפ עקיטנײה יד
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 שיבײל ;טנעדיזערפ — םיובנירג לארשי ;טנעדיזערפ־ןרע

 — קינראװארב .ז ;טנעדיזערפ־עציװ רעטשרע — ץאלפנײלק

 ־עציװ רעטירד — אלםאם .ש ;טנעדיזערפ־עצױו רעטײװצ

 — ןאמלעפ לאױ ־ ראטערקעם — ינאימור .ש ;טנעדיזערפ

 שזאלדימ ילא ;ןטקא — אקלאיקוק לסאי ;ראטערקעם־ארפ

 ףלאװ ;רעריסאק־ארפ — דנאבטעמאם לאירזע ;רעריסאק —

 יקסנילרעב ,י ,שזאלרימ .מ ׳יװעל .װ ,גרעבנזײא ףלאװ ,דײז

 .אקידגים — גרעבנזײא בקעי ;רעדילגטימ —

 ־ןײמעגלא ןיא וױטקא ןענעז ערעזדנוא טײלסדנאל ךס א

 .ןײראפ רעזדנוא ןופ רעײטשראפ סלא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג

 ערעזדנוא ךרוד טריטנעזערפער רימ ןרעװי ״תיבגמ״ ןיא

 ־נײלק שיבײל ,גרעבנזײא בקעי ,םיובנירג לארשי :םירבח
 ־דימ והילא ןוא עקלאיקוק לםאי ,דנאבטעמאם .לאירזע ,ץאלפ

 לארשי זיא הליהק רעד ןיא רעטערטראפ רעזדנוא .שזאל

 .םיובנירג

 ןופ דנאבראפ־לארטנעצ ןופ גנוטלאװראפ־טפיוה רעד ןיא

 ־בח עדנעגלאפ ךיז ןעניפעג טאר־לאנאיצאנ — ןדײ עשיליופ

 םיובנירג •י ,ץאלפנײלק .ל :טפאשנאמסדנאל רעזדנוא ןופ םיר

 .גרעבנזײא .פ ןוא

 טריפ ןײאראפ רעזדנוא םאװ ןעגנוטלאטשנאראפ יד ןשיװצ

 -״תואמצעה־םױ״ יד ןרעװ טנאמרעד םרעדנוזאב ןפראד ,ךרוד

 ןראװעג טקרעמעגפא זיא ךעלרעײפ םרעדנוזאב .ןטײקכילרעײפ

 .לארשי תנידמ ןופ רושעה־תנש רעד

 לבאנק סיראב

 ־סדנאל רעזדנוא ןופ טנעדיזערפ ןרע
 ־עג רעשימאניד רעטנאקאב .טפאשנאמ
 ,רעוט־רוטלוק ןוא ןקסע רעכעלטפאשלעז

 ןופ דנאבראפ ןלארטנעצ ןופ רעיובטימ
 ־טוג הענעדײשאב א •ןדײ עשיליופ
 הײ־םקלאפ רעקיצראה ןוא רעקיטומ
 רעניטנעגרא ןצנאג ןיא טבילאב זיא םאװ
 ןיא קינלעימכ ןואלראפ .בושי ןשידײ

 .עניטנעגרא ןײק געװ ןפױא 1914

 רעלטפאשנםיװ א ,ןאמםדנאל א

 םעד קינלעימכ ןיא ןריובעג זיא דנאבטעמאס ףסױ השמ

 ןופ רעטכאט א) לטאמ ןופ ןוז ,1927 רעבאטקא ןט־20

 ןופ ןוז) דנאבטעמאס לאירזע ןוא (רעצימידאר שיבײל

 ראי ןיא רע זיא עניטנעגרא ןײק ןעמוקעג .(סעלאמ ריאמ

 ןשילאקיזיפ םעד ןוא םוקינכעטילאפ םעד טקידנעעג ,1930

 .עניטנעגרא ןיא טעטיזרעוױנוא־אטאלפ־אל םײב טוטיטסניא

 גאט־וצ־טנײה .קיזיפ ןופ ראטקאד סלא טריאודארג רע טאה אד

 ־םאטא ראפ עיסימאק רעלאנאיצאנ רעד ןיא קיטעט רע זיא

 ןלײטפא עטסקיטכיװ יד ןופ ענײא טימ ןא טריפ ןוא עיגרענע

 ראםעפארפ רע זיא קיטײצנײא .גנושראפ־קיזיפ־ןרעק ןופ

 .סערײא־םאנעוב ןיא טעטיזרעוױנוא ןפיוא

 160368 נזס80ק83.1X1611 11)3.11(1 \738 1)0111 1מ 0111111611111(; !מ

 0ס1ס1)61־ 20, 1927. 11י3 ק31*61115 31י6: 1^311 ^1611(116\71ס2

 (1(611)182 113<1ס1111061־׳8 (1311^161־), 311(1 ^21*161 83111611)311(1

 (166161* ^3165י8 8011).

*1. 83111611)311(1 1113(16 1)18 8600X1(131'^ 3111(1168 31 1116 

 ס11001), 311(1 31161*־8 6011111031^013?!) 131*111811) 111 £8011613

 ס1 £1)78 ׳03 ס1 1.3 £1313 11181111116 6(11 31 1)116*1631 6(1 18)*731\\

 סמ1¥61*311}׳׳, \761*6 1)6 £1*3(111316 38 1כ00101* 111 £1173103

 ז316מ1 1ס £11.0.). 116 18 110\7 \701*1<:111£ 31 1116\ 1111)6)

00111181611 1^3010X131 (16 £1161161.^ 13י§־X1103 (£731101131 00111- 

1X11881011 01 ^.101X110 £1161^), ^5 01116£ 16333 1116 1ס- 

 ״31)01*3101*7, \¥61*6 1)6 611*6015 11)6 0011811*111011011 *3101*31^86

 *ס11*01113£11811ס-1501ס]כX1 (616101 ,(*3101*31^86 6ס! 3 0311111*0

 .X176811^3110X1ק1)78168 1 •111161631

 .X108 ^.11*68 0X11701*8117ב111§■ 31 11)6 16361£116 3180 18 116
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 1957 — סערײא־סאנעוב ,עניטנעגרא ןיא רעקינלעימכ ןופ ןײאראפ־.ל,ל ןופ וױטוקעזקע יד
 /םיובנירג לארשי ,ץאלפבײלק שיבײל ,גרעבנעזײא בקעי ,ןאמראלק שינאמ ,שזאלדימ והילא ,עקלעיקוק לסאי ־. סקניל ףיוא סטכר ןופ ןציז סע

 .קינראװארב קילעז

 לװלעװ ,רעקנעש היבוט ,שזאלאמס השמ הנאבטעמאס לאירזע ,יװעל ףלאװ /ןאמלעפ לאױ ,אלסעס המלש :סקניל ףיוא סטכער ןופ ןעײפש םע

 .שזאלדימ השמ ,ינאימור לאומש ,גרעבנעזײא

 •םערײא־םאנעוב ןיא ןײאראפ־*ל.ל רעקינלעימכ
 לארשי תנידמ ןופ רושעה מגש םוצ גנורעײם



 טײלםדנאל רעקינלעימכ יד װפ טײקיטעט יד / םױבלטײד לר*ש
 זיראפ ױא •״י״

 םענעעזעגנא ןא טמענראפ ,טפאשנאמםדנאל רעקינלעימכ יד

 טמענ ןוא זיראפ ןיא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןשידײ ןיא טרא

 ןוא ןגראז עכעלגעט־גאט ענײז עלא ןיא לײטנא ןװיטקא ןא

 .ןדײרפ

 ןבאה ׳ןברוח ןםיורג ןכאנ ,ןטפאשנאמםדנאל עשידײ יד

 רעטקאראכ רעדנא.ןא ןעמונעגנא ןוא טקיטלאטשעגרעביא ךיז

 ־נאװראפ ךיז ײז ןבאה עטעיסאס־אװאק א ןופ .יגירק ןראפ יװ

 םעיצאזינאגרא־רוטלוק ןוא עכעלטפאשלעזעג־לאיצאס ןיא טלד

 ןיא ןשינעעשעג יד ןופ גנאג ןטימ ךיז ןריסערעטגיאראפ ןוא

 .ךײרקנארפ ןופ ןבעל ןשידײ ןוא םענײמעגלא

 ןעמאזוצ ךיז ןטלאה ,לאצ רעד ןיא ןײלק ,רעקיגלעימכ יד

 טימ ײז ןדגיבראפ םאװ ,ןטנעמיטנעם יד זא ,ץלא ןעוט ןוא

 ־גידאב ןפאש ,ןדאב םעײנ ןפיוא ׳אד לאז ,םײה רעטלא רעד

 רענײלק רעד ןשיװצ ןבעלנעמאזוצ ןכעלרעדירב ןופ ןעגנוג

 .ןברוח ןעמאזיורג ןופ ענעבילבעגנבעל לאצ

 ןוא ןעמארגאפ ןופ ראי ןיא — ראי ןט־1905 ןיא ןיוש

 רעטנוא ,דנאלםור ןשיראצ ןקידםלאמעד ןיא ןעגנולםײרטפיוא

 ןיוש ,ןליופ ךיוא ןעװעג זיא םע רעכלעװ ןופ טפאשרעה רעד

 •זיראפ ןיא ןטנארגימע רעקינלעימכ ןעװעג ןעגעז טלאמעד

 ־תופתושב א ןראװעג טעדנירגעג זיא 1929 ראי ןיא

 ןיא רעצינפאטס ןוא רעקינלעימכ ןופ טפאשנאמסדנאל עקיד

 ןוא טראבםײװ לטאמ ־ןעװעג ןענעז ןראטאיציניא יד .זיראפ

 םיובלטײד לראש
 (זיראפ)

 דאי ײװצ טריטםיזקע טאה ןײראפ רעד .רעקוצרענאק קודצ

 .טײקיטעט ןײז טימ זיראפ ןיא טנאקאב טוג ןעװעג ןוא

 ןדנירג וצ םיובלעטײד טנײרפ טריבורפ טאה 1933 ראי ןיא

 טאה וװרפ רעד .עטעיםאס עשיאײטראפמוא רעקינלעימכ א

 טימ ןעמאזוצ ןבאה ןזײרק עקיבלעז יד .ןבעגעגנײא טשינ ךיז

 ־געצ רעד ןיא ןםאלשעגנא ךיז ,טנגעגמוא ןוא רעצלעק יד

 .ןטאנארטאפ יד ןופ עלארט

 ,עטריטסערא עשיטילאפ יד ראפ טלעג טקישעג ןבאה ײז

 ־נעצנאק ןוא תוסיפת עשיליופ יד ןיא טכאמשעג ןבאה עכלעװ

 ,רעצלעק יד טימ ןעמאזוצ ,ךיז ןבאה ײז .ןרעגאל־עיצארט

 ףליה ןבעגעג ןבאה ײז .עיצקא־ןישנאבז רעד ןיא טקילײטאב

 ראפ ןוא עקארק ןיא גנוצײלפראפ רעד ןופ ענעטילעג יד ראפ

 ,ןאמסדנאל רעקינלעימכ רעד וװ ,עינאפש ןיא רעפמעק יד

 ,ןאמלעפ עלהמלש ,״קיא״ בולק־טגגױ ןופ רעוט רעטגאקאב

 .״עינאפמאק־ןיװטאב״ רעד ןופ ץיפש רעד ןיא ןענאטשעג זיא

 רעקינלעימכ ןטײװצ א טימ ,רעטעדנוװראפ א ,עלהמלש רעד

 ןענעז ,רעטעדנוװראפ־רעװש א — ןײטשניבור ןאעל —

 ,טלײהעגסיוא ךיז ןבאה ײז וװ ,ךײרקנארפ ןיא ןעמוקעגקירוצ

 ןראװעג טקישעגפא ,ןאמ 40 ןופ עפורג א טימ ןעמאזוצ ןוא

 זיראפ ןיא ןײאראפ ןופ וױטוקעזקע יד
 ,בקץי גרעבמעל (5 ,קאינשטעיװ קאשז (4 1 (3 ,בקעי קאנרעטםאפ (2 ׳ל״ז רעקוצרענאק עקלע ןופ ןאמ רעד ,קחצי ןהאק (1 זםקניל ףױא םטכער ןום

 .גרעבנזאר לשיפ :טײטש ז (זז .יקםװאלדיש םחנפ (10 ,םיובלטײד לראש (9 יקסװאלדיש יורפ (8 ,לרעב קינשטעיװש (7 ? הניד גרעבמעל (6
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 יקםװאלדיש םחנפ טנעדיזערפ

 ־םדנאל רעקינלעימכ ײװצ יד ןענעז טראד .דנאבראפנטאר ןײק

 .ײמרא רעטיור רעד ןיא רעפמעק ןראװעג טײל

 ־סאפ ףלאװ־שרעה — ןאמסדנאל רעקינלעימכ רעטירד א

 ןוא ןטערפא םײב רעטצעל רעד ןעװעג זיא רעכלעװ ,קאנרעט

 ןײק ץענערג יד רעבירא זיא רעטעדנװוראפ א ךאנ וצרעד

 ןקיראיגנאל םעד ,רעגאװש ןײז טימ ןעמאזוצ ןוא ךײרקנארפ

 ןוא דלאװגנאל לשעה ,גנוגעװאב־רעטעברא רעד ןיא רעוט

 טכאמשעג ןבאה ײז וװ ,רעגאל ןיא ןלאפעגנײרא ,ערעדנא לים

 ןופ ךורבםיוא ןזיב ׳םישזער־רעגאל ןטנאקאב־קירעיורט םײנ

 קיליװײרפ דלאװגנאל לשעה ךיז טאה רעטײרפאב א .גירק

 טמוק גירק ןכאנ .ײמרא רעשיזיוצנארפ רעד ןיא טרישזאגנא

 רעד ןופ טםניד ןיא ךיז טלעטש ןוא ןליופ ןײק קירוצ לשעה

 .הכולמ רעשיליופ רעשיטארקאמעד־םקלאפ

 ןוא עירעטגאפניא ןופ ריציפא — שזאלאם טײלסדנאל יד

 .טנארפ ןשינאפש ןפיוא ןלאפעג ןענעז םיובנירג

 טאה עינאפש ןיא רעפמעק רעקינלעימכ עקיזאד יד ראם טא

 רעצלעק רעד טימ ןעמאזוצ טפאשלעזעג רעקיגלעימכ יד

 ,ץלא ןוא געט־למילב ,ןעגנומעגרעטנוא ,ןעגנולמאז טכאמעג

 .ףליה עטםלאמיםקאמ יד ןבעג וצ ײז ידכב ךעלגעמ םאװ

 ןופ ךורבםיוא ןזיב טײקיטעט א טריםעג ןעמ טאה יוזא

 .גירק

 טעברא עכעלטפאשלעזעג עלעיציפא ןײק זיא גירק ןתעב

 ןפוא ןלעודיוױדניא ןא ףיוא רעבא ,ןראװעג טריפעג טשיג

 ־גיא ץנאג וליפא ןוא ,ןראװעג טצעזעגראפ טעברא יד זיא

 טאגעלעד רעקיגלעימכ רעד טאה .ליפשײב םוצ יוזא .וױםנעט

 טימ קידנריקיזיר ,ןטאנארטאפ יד ןופ עלארטנעצ רעד ןיא

 ענײז ײב טלעג טלמאזעג ,הלשממ םרעלטיה רעטנוא ןבעל ןײז

 יד ראפ טלײטראפ ןײלא. םע ןוא ערעדנא ײב ןוא טײלםדגאל

 ענעגנאפעג־סגירק ,עטרינרעטניא יד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ

 טגעלפ ןעױרפ יד ןופ עדעי .תונברק־םגירק ערעדנא ןוא

 טײקיטעט עלאגעלמוא עקיזאד יד .ךאװ א קנארפ 200 ןגירק

 .ראי ןט־42 ןזיב ןגיוצעג ךיז טאה

 ןופ וױטאיציגיא רעד ךרוד ,זיא גנואײדפאב רעד ךאנ

 טפאשלעזעג עקיטציא יד ןראװעג ןפאשעג ,םיובלעטײד טנײרפ

 .״זיראפ ןיא טײלסדנאל רעקינלעימכ יד״

 ןעװעג ןעגעז טפאשלעזעג רעקיזאד רעד ןופ ןײטשטנא םײב

 טאה טײקילאצנײלק ריא בילוצ .רעדילגטימ 25—20 ןצנאגניא

 רעבא .רעצלעק יד טימ טקינײראפ טאהעג הליחתכל ךיז יז

 ־טסבלעז א ןראװעג ןוא טלײטעגפא ךיז יז טאה וצ רעטעפש

 .טפאשלעזעג עקידנעטש

 ־גאק א ןדניבנא סאד — ןעװעג זיא טעברא עטשרע יד

 ךיז ןבאה עכלעװ ,טײלםדנאל רענאקירעמא יד טימ טקאט

 טײלסדנאל ערעײז ןופ ןדײל יד ףיוא ןפורעגפא םעראװ רעײז

 עמום ענײלק א טקישעגנײרא ײז ןבאה 1946 ןיא .זיראפ ןיא

 .םישובלמ םארגאליק 500 ןוא ןענישאמײנ 14 ,טלעג

 1945 ןיא גנואײרפאב רעד ךאנ יטיעםאס רעקינלעימכ
 קאינשטעיװ ,ריאס רעקוצ ,בקעי קאנרעטםאפ :סקניל ףיוא םטכער ןופ
 .סחנ8 יקםװאלדיש /לראש םיובלטײד ,ןאם יד טלאה — קאשז
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 זיראפ ןיא לאמקנעד רעקינלעימכ
 ל״ז ןהאק־רעקוצרענאק עקלע ױרפ : רעטנעצ ןיא .לאמקנעד םײב גאט־טײצראי ןיא טײלסדנאל : דליב ןפיוא

 ךײרקנארפ ןיא רעקינלעימכ יד ןופ וזיטאיציניא רעד ףױא

 טריםערעטניאראפ טײלםדנאל רענאקירעמא יד ךיז ןבאה

 ־יד״ יד ןופ ןדײ רעקינלעימכ יד ןעמענסיורא ןפלעה ןטימ

 קעװצ םעד ראפ ןבאה ײז .דנאלשטײד ןיא ןרעגאל־״יפ

 .ראלאד 250 טקישעגוצ

 טריגעלעד קעװצ םעד וצ ,טפאשלעזעג יד טאה 1945 ןיא

 עקיטראד יד ןיא דנאלשטײד ןײק םיובלעטײד טנײרפ םעד

 ןבאה עכלעװ ,רעקינלעימב יד ראפ ףליה ןעגנערב וצ ןרעגאל

 ןיא .עגאל רעײז טימ ךיז ןענעקאב וצ ןוא ןענופעג טראד ךיז

 טנײרפ טאה ,טלאהנפיוא ןבאװ עכעלטע ענײז ןופ ךשמ

 ־ראפ ,רעלעטיפש ןוא ןרעגאל־ןדײ עלא טכוזאב םיובלעטײד

 זיא םע .טײלםדנאל עקיטפרעדאבטיונ יד ראפ ףליה קידנלײט

 .קנארפ טנזיוט 23 ןופ עמוס א ןראװעג טלײטראפ

 טלעטשעג ךיז ןבאה זיראפ ןיא טײלםדנאל רעקינלעימכ יד

 ערעדנא ןיא ךיוא טײלסדנאל ערעײז טימ גנודניבראפ ןיא

 עדאנאק ,לארשי־ץרא ,עניטנעגרא ,ןדעװש ׳עיגלעב יװ רעדנעל

 .װ.א.א

 ןיא ענעבילבראפ יד ראפ ךיוא יװ ׳ןראטיזנארט יד ראפ

 200.000 ךרעב ןופ עמוס א ןראװעג טלײטראפ זיא ׳ךײרקנארפ

 .קנארפ

 ןוא עיגלעב ,ךײרקנאדפ ןופ םישודק יד ראפ קנעדנא םוצ

 ןטנעמונאמ 2 טלעטשעגקעװא טפאשלעזעג יד טאה ׳ןליופ

 .ם׳עקרק ערעדנוזאב 2 ףיוא — ״עינאב״ ןופ םלוע־תיב ןפיוא

 עלא ןופ ןעמענ יד טצירקעגםיוא ןענײז ןטנעמוגאמ יד ףיוא

 עקיזאד יד ןופ גנוליהטנא יד .טײלסדנאל ענעמוקעגמוא

 ,1947 רעבמעװאנ ןט־23 םעד ןעמוקעגראפ זיא ןטנעמונאמ

 םעד ןוא ןאזרעפ טרעדנוה רעביא זופ טײהנזעװנא רעד ײב

 רענעזעװעג .יקסנאנזאפ טנײרפ .רעצלעק יד ןופ טעטימאק

 דנאבראפ״ ןופ ןוא עטעיסאס רעצלעק רעד ןופ טנעדיזערפ

 ןטלאהעג טאה ,״ךײרקנארפ ןיא ןטפאשלעזעג עשידײ יד ןופ

 רעקינלעימכ ןופ םוקמוא ןשיגארט ןגעװ עדער עקידנריר א

 טנײרפ טדערעג ךיוא טאה םע .בושי ןשידײ ןקילאצ־טנזיוט־11

 עכעלרעדיוש יד ןבעגעגרעביא טאה רעכלעװ ׳םיובלעטײד

 .טײלסדנאל ענײז ןופ םוקמוא םענופ םיטרפ

 ןדלעה ענעלאפעג 3 יד טנאמרעד רע טאה ערעדנא ןשיװצ

 טאה רעכלעװ ׳ןאמפיוק לגנײ ןקיראי־16 םעד :קינלעימכ ןופ

 סאװראפ ,יצאג א ןבאטשרעד עיצאטראפעד ןופ גאט םעניא

 ןכעלדימרעדמוא םעד ;ןסאשרעד ףכית םיא ןבאה ןשטײד יד

 ־רעד ךיוא זיא רעכלעװ ,ןאמצלאז רעוט ןקידשפנ־תריםמ ןוא

 ןדײ ןעװעטאר ןפלעה ראפ ןשטײד יד ךרוד ןראװעג ןסאש

 — ,רעוט־ללכ רעקיראיגנאל — רעקוצרענאק רכשי ןוא

 םוצ ןפורעג עיצאטראפעד רעד ןופ גאט ןיא טאה רעכלעװ

 טריטראפעד ןײלא זיא ןוא המקנ וצ ןוא אנוש ןטימ ףמאק

 טנײרפ ״זלארשי עמש״ :ײרשעגםיוא ןטימ ןראװעג

 עגנױ יד קיטײװ טימ טנאמרעד ךיוא טאה םיובלעטײד

 ־ראפעד ףיוא טאה ןעמ עכלעװ ,ןאמצלאז המחור ןיטנעדוטם

 רעד ךאנ רעטעפש טאה ןוא .סיפ עדײב טריטופמא עיצאט

 .ןבעל ריא שיגארט טקידנעראפ גנואײרפאב

 ןיא טעבראעג טאה לדײמ שידײ ךעלקילגמוא עקיזאד סאד



 1066 זיראפ ןיא רעקינלעימכ — םיובלטײד לראש 1065

 ׳קינלעימכ ןשיװצ ןירעלדניבראפ סלא ןפורג־רענאזיטראפ יד

 .עשראװ ןוא ץלעק

 רעד ןיא טקילײטאב ךיז טא,ד טפאשלעזעג רעקינלעימכ יד

 ןרידיװקיל ראפ ׳ןרעגאל יד ןיא דניק ןשידײ ןראפ עיצקא

 .טלעג עמוס ערעםערג א טימ ךיז קידנרעײטשאב ׳ןרעגאל יד

 ־ראפ םענופ עסאק־ײל יד ןעיובפיוא ןפלאהעג ךיוא טאה יז

 ןיא קינילק־סקלאפ ןוא ןטפאשלעזעג עשידײ יד ןופ דנאב

 ־ראפ רעד ןיא ךיוא ךיז ןקילײטאב רעקינלעימב יד .זיראפ

 .ךוב ןשידײ ןופ גנוטײרפש

 ףיוא רעדניק ןקישםיורא ןפלאהעג ןבאה רעקינלעימכ יד

 ־טנאראפ רעד ןעװעג זיא םיובלעטײד טנײרפ ןוא סנאקאװ

 .זולוט ןיא עיגאלאק רעד ראפ רעכעלטראװ

 ןראװעג ןעמונעגפיוא זיא לארשי תנידמ ןופ גנודגירג יד

 רעבא .ךײרקנארפ ןיא ןדײ יד ײב גנורעטסײגאב סיורג טימ

 ןענופעג ןיוש לארשי ךיז טאה גנואײטשטנא ריא ךאנ ץרוק

 ןיא בושי רעשידײ רעד .גירק םענעגנוװצעגפיוא ןא ןיא

 הנגה רעד ראפ עיצקא־טלעג א טרימאלקארפ טאה ךײרקנארפ

 טקילײטאב ךיז ןבאה רעקינלעימכ ערעזדנוא רעכלעװ ןיא

 .טנאה רעטײרב א טימ

 עכלעװ ןופ לארשי ןיא ןעגנוצײלפראפ עסיורג יד תעב

 עכלעװ ׳םילוע ענעמוקעגנא ײנ יד ןטילעג ןטםרעמא ןבאה׳ס

 דנאבראפ רעד טרימאלקארפ ׳ןרעגאל ןיא ןענופעג ךיז ןבאה

 ׳גנולמאז־רעדײלק ןיא־זײפש א ןטפאשלעזעג עשידײ יד ןופ

 .רעײטשײב ןגארטעגוצ רימ ןבאה עיצקא רעד ןיא ךיוא ןוא

 ־נאמסדנאל רעזדנוא טאה ׳עיצקא רענײמעגלא רעד רעסיוא

 רעדײלק ןוא זײפש ןופ ךעלקעפ עלעודיוױדניא טקישעג טפאש

 ־יונעג םעד ןיא ךיז ןבאה עכלעװ ׳טײלסדנאל ערעזדנוא ראפ

 .טקיט

 זיא טײלםדנאל ערעזדנוא ראפ ףליה עכעלרעדירב יד

 ׳םױבלטײד לראש ׳דלאװגנאל לשעה
 קינשטעיװש לרעב

 1939 — גירק ןיא ײמרא רעשיזיוצנארפ רעד זיא

 ײז זא ׳טליפעג ןבאה ײז .טפאשביל טימ ןראװעג טקישעג

 ערעװש יד ןיא טקיטומרעד ײז טאה סאד ןוא ןײלא טשינ ןענעז

 .ךיז ןעגעדראנײא רעײז ןופ ןטגעמאמ

 ־לעזעג עלא ןיא ךיז טקילײטאב טפאשנאמסדנאל רעזדנוא

 ןיא בושי רעשידײ רעד טריפ סע סאװ ׳סעיצקא עכעלטפאש

 •דײרקנארפ

 ןפרעװטנא — עיגלעב ןיא יקם־נא .ש ןופ .נ.א בולק־רוטלוק רעװאשאטס־קינלעימכ
 1922 — זיוהנזיד עקלארשי ,ןאמײנ המלש : סטכער ןופ
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 זיראפ ןיא ןײאראפ־ספליה רעקינלעימכ
 ,בקעי גרעבמעל ,ל״ז עקלע ןאק ,לרעב קינשטעיװש ,םיראמ יקצעװאק ,קאשז קאינשטעיװ :ססכער וצ םקניל ןופ טעטימאק רעד — ןביוא

 .שטיװאבוקאי רעה ,שטיװאבוקאי יורפ ״רניד גרעבמעל ,קחצי ןאק ,לראש םיובלטײד ,יקסװאלדיש סחנפ ,יקסװאלדיש יורפ ,בקעי קאנרעטסאפ

 ־אקא עכעלטײהנײא יד ןיא לײטנא ןעמענ רעקינלעימכ יד

 .אטעג רעװעשראװ ןיא דנאטשפיוא םעד ןרעאב וצ םעימעד

 ןראפ ילױ ןט־16 םעד ןגײנראפ ךיז ןעמוק רעקינלעימכ יד

 ײב זיראפ ןיא ״רעוױה׳ד םארדאלעװ״ מײב לװאט־קנעדנא

 קנעדנא םוצ עינאמערעצ עקידנריר א ראפ טמוק׳ס ןכלעװ

 ןראװעג טראפשעגנײא טראד ןענעז עכלעװ ,ןדיי טנזיוט 30 ןופ

 .ןראװעג טריטראפעד ןטראד ןופ ןוא 1942 ןיא

 יד פא רימ ןטיה ,רופיכ םױ ברע ,םיוא ראי ןײא ראי

 ײב ךיז ןעלמאזראפ רימ .תובא־רבק ףיוא ןײג ןופ עיצידארט

 יד טצירקעגסיוא ןענעז םע עכלעװ ףיוא ןטגעמונאמ ערעזנוא

 ןיא סעטאט ,םישודק ענעמוקעגמוא ערעזנוא ןופ ןעמענ

 עכלעװ ,טנײרפ ןוא םירבח ,רעדירב ןוא רעטסעװש ,סעמאמ

 ךרוד ןראװעג טקיליטראפ ןפוא ןשילאיטםעב א ףיוא ןענעז

 •רעדרעמ־רעלטיה יד

 6 יד ןופ סנבעל עגעטינשראפ־גנױ יד דובכ פא ןביג רימ

 ערעזנוא ןענופעג ךיז ןבאה׳ס עכלעװ ןשיװצ ןדײ ןאילימ

 יד ןיא ןלאפעג ןענעז עכלעװ ,עלא. יד ךיוא יװ רעקינלעימכ

 •םזירעלטיה ןשיראבראב ןגעק ןטכאלש

 רעדניק סנעמעװ ׳טײל עטלא יד ןא טשינ ןסעגראפ רימ

 רעד ףיוא ןבילבעג ןענעז ןוא ןראװעג טריטראפעד ןעגעז

 דעבירעד ןגארט רימ .ןבעל םוצ ןעלטימ ןא ןוא טגלע רעטלע

 םאװ ,עיצקא רעד ןיא ״דנאבראפ״ םעד רעײטשײב רעזדנוא וצ

 טימ ןוא ןליוק טימ ײז ןגראזאב ראפ רעטניװ ןדעי טריפ רע

 .חספ ברע ןדעי טלײטעגוצ ײז טרעװ םאװ ,ךעלקעפ־זײפש

 ראי סעדעי ןענעדראוצנײא עיצידארט א זדנוא ײב זיא םע

 הסנכה יד .טנװא־םירופ א ךיוא יװ ,טעקנאב א רעדא לאב א.

 ףיוא טעשזדוב רעזדנוא טרעכיזראפ ןעגנומענרעטגוא יד ןופ

 .טעברא־רוטלוק ןוא עלאיצאם רעזנוא ןריפ וצ

 ןיא ךיז ןקילײטאב וצ גהנמ א ןראװעג ןיוש זיא זדנוא ײב

 וצ ןוא טײלםדנאל ערעזנוא ןופ רעדניק יד ןופ הנותח רעד

 רעזנוא ןופ ןעמאנ ןיא הנתמ־הנותח א קלאפדאפ ןדעי ןבעג

 ןטראק־הבוט־הנשל רימ ןקיש ראי םעדעי .טפאשנאמםדנאל

 .רעדילגטימ ערעזנוא עלא

 ןקיראי־דס םעד טרעײפעג רימ ןבאה 1956 ראורבעפ ןיא

 ןטכאעג ןעמעלא ךרוד ןוא ןקיראיגנאל רעזנוא ןופ ײליבױ

 ־םױ רענעביוהעג א ןיא .יקסװאלדיש טנײרפ טנעדיזערפ

 רעקיגלעימכ יד ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבאה גנומיטש רעקידבוט

 ןטימ ןעװעג חמשמ ךיז ,ןשיט עטקעדעג ןײש ײב ,זיראפ׳ ןיא

 ־רעטיױו ןוא טנוזעג ,ןראי עגנאל םיא קידנשטגיװ ,לבױ־לעב

 .טפאשנאמםדנאל רעזנוא ראפ ןעגנוטםײל עקיד

 רעזנוא ןזאלראפ קיבײא ףיוא זנוא טאה 1957 ינױ ןט־6 םעד

 ןיפ ןירעדילגטימ עקיראיגנאל ,עוױטקא רעײז ןוא עטבילאב

 טאה ןאק יורפ .ןאק־רעקוצרעגאק עקלע יורפ ,טעטימאק
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 ןוא םײה רענעטירשעגראפ ןוא רעזעיגילער א ןופ טמאטשעג

 ־טפאשלעזעג ריא ראפ טבילאב רעײז ןעװעג זיראפ ןיא זיא

 ןיא טפאשלעזעג רעזנוא ןטארטראפ טאה יז .טעברא רעכעל

 וױסנעטניא טאה ,״דנאבראפ״ םײב עיםימאק־רוטלוק רעד

 ןטצעל ןופ םימותי־רעדניק יד ןטלאהסיוא םײב טעבראעג

 .גירק

 ־עגפיוא רימ ןבאה טפאשטנײרפ ןוא טײקכעלרעדירב טימ

 ןבאה עכלעװ הנאלםיוא ןופ ,טײלסדנאל ערעזנוא ןעמונ

 טימ רימ ןבאה ןעמוקנעמאזוצ עשירבח ףיוא .זיראפ טכוזאב

 טײלסדנאל ערעזנוא ןופ ןסורג ןעמונעגפא ןוא טגנערבראפ ײז

 ןוא ןקילאמא ןופ ןקורדנײא טימ טלײטעג ךיז ןוא םיל־רבעמ

 .ןבעל קיטציא

 :טכוזאב זדנוא ןבאה סע

 ;עקירעמא ןופ יורפ ןוא רעבײש ךלמ

 :עניטנעגרא ןופ יורפ ןוא ןאמטוג יכדרמ

 :קראי־ױנ — יקצעװאק ,גרעבגעזאר

 :לארשי ןופ השמ גרעבמעל

 ;לארשי ןופ םולבנעזאר יורפ ,טסילדלאג לטאמ

 .עניטנעגרא ןיפ יורפ ןוא קיגראװארב ןוא

 רעקינלעימכ רעד ןופ עטכישעג יד ןצרוק ןיא זיא סאד

 ,תוחפשמ 50 א ײב טלײצ עכלעװ ,זיראפ ןיא טפאשנאמסדנאל

 ײב ןוא תוחמש ףיוא ךיז ןפערט ,ןעמאזוצ ךיז ןטלאה עכלעװ

 יד ןטלאהוצפיוא ידכ ץלא ןעוט ןוא ןטײהנגעלעג ערעדנא

 ערעײז ןופ דײשרעטנוא ןא רעדילגטימ עלא ןופ תודחא

 .ןעגנולעטשנײא ןוא ןעגנוגײצרעביא

 יד טימ טקאטנאק א ןא טלאה טפאשלעזעג רעקינלעימכ יד

 ןופ טעטש ערעדנא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעװ ,רעקינלעימכ

 .עיגלעב ןיא ןוא ךײרקנארפ

 גנוריזילאער רעסיורג רעד ךאנ זא ,זיא גנאלראפ רעזנוא

 ןרעװ םיױקמ לאז קינלעימכ ןגעװ ךוב םאד ןבעגסיורא ןופ

 עלא ןופ םערגנאק א ןעמוקדנאטשוצ לאז׳ם זא שטנוװ רעד

 ידכ ,טלעװ רעראג רעד ןופ ןטפאשנאמםדנאל רעקינלעימכ

 ־לעימכ ענעבילבעגנבעל עלא ןופ תודחא יד ןדימש וצ רעגנע

 .רעקינ

 ךײרקנארפ ןיא טפאשנאמסדנאל רעקינלעימכ רעד טימ

 עקידנגלאפ ןופ טײטשאב רעכלעװ ,טעטימאק א ןא טריפ

 :ןענאזרעפ

 ־האפ :טנעדיזערפ־עציװ ,סחנפ יקםװאלדיש :טנעדיזערפ

 ,םיובלעטײד עשוהי :ראטערקעם־לארענעג ,בקעי קאנרעט

 ,יקסװאלדיש יורפ :רעריסאק ,גרעבמעל לקנעי :ראטערקעס

 יורפ ;עיםימאק עלאיצאם ,ןאק קחצי :ראטינאס טנעדיזערפ

 ־טימ .קאינשטעיװ קאשז ןוא ,יקצעװאק יורפ ,קאנרעטםאפ

 קינשטעיװש ךורב ,קינשטעיװש לרעב :טעטימאק ןופ רעדילג

 .גרעבדלאג יורפ ןוא





 םלועב קינלימח יאצױ לש תובותפה־תמישר
 טלעװ רעד ױא ודײ רעקיגלעימכ װפ המישרדסערדא

 לארשי

 .54 בורװלרא חר .ןג־תמר ,הנשוש ןיטשרוב־רלדא

 .6 ירחסמ־זכרמ ׳חר ׳ביבא־לת ׳ןמלק רגנוא

 .א 96 שדח ןוכש ,דוהי־רפכ ׳לאומש רגנוא

 .א 96 שדח ןוכש ׳דוהי־רפכ ׳היצלב יקסרוגולאיב־רגתא

 .70 ג יתורדתסה שדח ןוכש ׳קרב־ינב ׳רזעילא רגנוא

 .70 ׳ג ׳דתסה שדח ןוכש ׳קרב־ינב ׳הטלא קילטנמ־רגנוא

 ׳אקטע ץיבוקבל־ןמנזיא
 .8 קולב ׳םילוע ןוכש ׳םירובג־לת .ןולוח

 ןוכיש ,23 םײח־ץפח ךשמה ׳הוקת־חתפ ׳הדוהי יקצישלוא

 .יממע

 הננער ׳יכדרמ הבמרטוא
 .16 ןמציװ תורדש ׳הינתנ ׳הבוט רלימ־ןיטשלדיא

 .11 יקסניטוב׳ז ׳חר ׳ביבא־לת ׳הרש םױבנײװ־רבגניא

 ׳חר םײתמר י״ע ׳לאידגמ ׳היתב יקםניזדאר־לזנא

 .ןיטשלקניפ תיב ׳בולוקום

 .4 ריפם ׳חר ׳ןולוח ׳הכלמ הקבורק־ךילרא

 .5 םיטישה ׳חר ׳הפיח י״ע ןועבט ׳לארשי ךילרא

 .12 רבליהומ ׳חר קרב־ינב ׳הבהז הקםרוגיזדימ־ךילרא

 .121 האורה ׳תר ׳ןג־תמר ׳ףםוי ךילרא

 .6 בולוכיא חר ׳הוקת־חתפ ׳ןורהא רלדנהנםקוא

 .מלש־רפכ ׳האל ץיבינגוא

 .הילע תעבג ׳ופי ׳יכדרמ םיובלפא

 לצרה םיובלפא
 ב

 .15 ןונ־ןב עשוהי ׳חר ׳ביבא־לת ׳םחנמ הרוח־יראב
 .36 ןיקריס ׳חר ׳הפיח ׳לאפר יקםײגוב

 .41 י־מזב בוחר ׳ביבא־לת ׳םײח יקםײגוב
 ימורד חטש ׳םולש תירק ׳ביבא־לת ׳הבול ןמרלק־סיבוב
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 הטש ׳םולש תירק ׳ביבא־לת ׳לםיז ןמרלק־ןײטשמוב

 .313 ימורד

 .248 ה־װהי־ןב ׳חר ׳ביבא־לת ׳קחצי ׳קנרג־בוט־ןב

 .30 םנײר ׳חר ׳ןיקצומ־תירק ׳ךלמ טאלב

 .הרדח י״ע סניפ־רפכ ׳הטיא יקסײגוב־דרבטײרב

 ןוכש ׳רדירפא ׳ןולקשא־לדגמ ׳הרופצ בויבא־יקםײגוב
 .׳א 21 ןוכסח

 .הוקת־חתפ י״ע ןומיר־תג ןוכיש ׳לאומש יקםרוגולאיב

 .34 בונל׳צ ׳חר ׳ביבא־לת ׳הנקלא יקםרוגולאיב

 •הדוהי־ןבא ״טהל״ תצובק ׳לארשי רדניבכוב

 •גרבײנ ביל ׳חר ,הירבט ׳לחר ופאמ־רגרב

 .23 ארױג־רב ׳חר ׳הפיח ׳לחר יקםנימאק־רדורב

 •דוהי י״ע קוטםאאיב־תירק ,הקבר החג־ילתפנ־ןב

 .יביםרגורם .יממע ןוכש ׳הינתנ ׳רתסא סײרפ־ןיטשנורב

 .2 ׳סמ 29 רופלב ׳םי־תב ׳לבנײז לאומש הרוזד־בד־ןב

 .96 ןיקנש ׳חר ׳םײתעבג ׳השמ הקנשטױ ׳רחש־ןב

 19 לארשי־הוקמ ׳חר ׳ביבא־לת ׳הדירפ שזלדימ־טכינגרוב

 .22 לאינבי ׳חר ׳ביבא־לת ׳בקעי םיוב

 .ס׳ש ׳חר םירעש־האמ קוש ׳םילשורי ׳האל םיובנרב

 ׳ג
 .111 ףוגנזיד ׳חר ׳ביבא־לת ׳לאומש ןמטוג

 .13 ם״במר ׳חר ׳ביבא־לת ׳לארשי ןמטוג

 .81 יבנלא ׳חר ׳ביבא־לת ׳יכדרמ טסילדלוג

 .81 יבנלא ׳חר ׳ביבא־לת ׳הלב ןמפיוק־טםילדלוג

 .12 ןהכה־ןמרה ׳חר ׳ביבא־לת ׳ץושרג יקצילרוג

 .7 ישיבא ׳חר ׳קחצי־תמר ׳הירא יקצילרוג
 .25 ץדרוג ׳חר ׳ץיצל ןושאר ׳הרופצ ןומרא־יקצילרוג

 .לאומס טרברה ׳חר ׳הרדח ׳יבצ םױבנײװ־ןפג

 .20 ׳סמ ג״י ׳חר הישנמ ׳ופי ׳םהרבא טסילדלוג

 .38 ןומרח ׳חר ׳הפיח ׳יגדרמ ןיטשדלוג

 .בגנה ׳חר ׳ביבא־לת ׳באז רלטרג

 .32 .ד.ת ״הנח־םדרפ ׳ריאמ החג

 .17 הדובע ׳חר ׳ביבא־לת ׳םירפא ןיטשדלוג

 .היריעה ןוכש ׳הפיח ׳בד ןמטוג

 .קרב־ינב ׳קחצי ןרוקנטשרג

 .׳א 36 ם״וא תורדש ׳הפיח ׳לשיפ טײלג

 •׳א 36 ם״וא תורדש ׳הפיח ׳הי׳צלב ןמרדל־טײלג

 תורדתסהה ןוכש ׳םולש־תירק ׳לחר ןמדײרפ־שזאיניבזג

352. 

 .2 ׳סמ 290 ׳חר ׳ופי ׳םהרבא גרבדלוג
 .11 ם״במר ׳חר ׳ביבא־לת ׳הרש גרבנײװ־דלפנירג

 .15 ןיקנש ׳חר ׳ביבא־לת .םירמ גרובזניג
 .7 ׳סמ ׳א 52 ׳חר ׳ופי ׳ןמלז גרבדלוג
 .49 ןמציױו ׳תר ׳ביבא־לת ׳השמ לגרוג

 .הינתנ י״ע ןורשה תלצבח ׳השמ רסודלוג

 .42/3 ש׳גא ןוכש ׳ןולקשא־לדגמ ׳לארשי לגרוג
 .׳א 820 רדימע ןוכיש .ןורשה־תמר שריה ןפג

 .217 ׳סמ ףירצ הרבעמ םי־תב ׳לגײפ גרבמל־גרבדלוג
 .6 איבגה לאומש קרב־ינב .הינורב יקצינרשז־גרבנדלוג

 ׳ד
 3 ץנול ׳חר ׳הפיח לטיג הרוזד

 .82 ןנח־לת הפיח הבול הקנישוד

 .17 ץיבונורהא ׳חר תובוחר ׳ירוא טנמאיד

 .17 ץיבונורהא ׳חר תובוחר הגנזל־טנמאיד

 ־השאי ׳חר אריפש ׳כש ׳ביבא־לת לגײפ םיובנירג־הוטרד
 .24 הרידנאקמ

 .למשחה־תרבח הלופע המלש יקסבולאיח

 •ביבא־לת. ראד ׳המידק רפכ ׳הירא טנמאיד

 .ינבא לצא 68 בורוזולרא ׳חר ׳ביבא־לת ב טגמאיד

 .5 ןבלב ׳חר אבס־רפכ ך־חב ןמשרד

 •6 ץש ׳חר ׳ביבא־לת ׳הדירפ גרבמל־ןשזבוד
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 ׳ה
 .141 יממד חטש ׳םולש תירק ,א״ת ,לטיג הקבורק־ץיברוה

 ♦ןמרביל תיב ןיקנח ׳תר ,לאידגמ ,דוד ץיבוקשרה

 ׳ו
 .67 האזמ ׳חר ,ביבא־לת ,הירא גרבניױ

 .55 הרובגה ךרד ׳ם״במר תעבג ,ביבא־לת ,לארשי ןמיו
 .513 םיקיתו ןוכש ,ןױצל־ןושאר ׳בד ןמיו

 .56 בולוקום ׳תר ׳ביבא־לת ,םהרבא ינדוגיו
 .4 תױח־ץרפ ׳חר ׳ביבא־לת ,דוד דלפציו

 .4 תױח־ץרפ ׳הר ,ב־בא־לת ,רתסא ןורטש־דלפציו
 .הילצרה י״ע ןורשה־תמר ,הנימ ץיבומרבא־ןמלװ

 .הטיסרבינואה תירק ,םילשורי ,ףםוי דלפניו

 .29 רמושה ׳חר ,הפיח ,הישצ רנגו
 .16 םרגנוקה ׳חר ,ביבא־לת ,*הקבר ןמםיו

 .46 ןונ־ןב עשוהי ׳חר ׳ביבא־לת ׳הרש קינלום־ןיטשניו
 .טפושה־תמר ,בקעי ןמםקו

 .5 לאיגד ׳חר ,םי־תב ,גרבצלז־ןתנ םיהטרו
 .37 ינמחנ ,ביבא־לת ׳ןמלז םולבנסיו

 .ןיקרים רפכ י״ע ןוסניליב תנוכש ,הירא ךאלו
 .18 קולב ,םולשה ךרד .׳ג ,יממע ןוכש ,ביבא־לת ,בקעי ךאלו
 .10 ׳סמ ׳ה תיב ״דיכ׳צ ילוע ןוכש ׳ןיקצומ תירק ,ריאמ ךאלו

 .הפיח ׳ב 91 זמר תומר ,ריאמ גרבניו

 .הינתנ י״ע /א 5 ףירצ ׳םי־ףונ ׳ףסױ יקצינשיו

 .45/ב ׳חר ׳ופי ׳סחנפ יקצינשײ

 .1 אביקע ׳חר ׳קרב־ינב ׳יקצינרעשז־לואש רקוצכנװ

 .12 םילוע ןוכש ״רירקה ׳תרצנ ,קינבוגרט־ןואיל ןמצײװ

 .לאומש ־ןג ץובק ,ריאמ ןמצײװ

 .106 רזעילא־תיב ״דרדח ,יבצ ביורטנױ

 ׳ז
 .24 ליבגנז ,ביבא־לת ׳יכדרמ ןישנוז

 .13 הידראג־הל ׳חר ,והילא־די ,ביבא־לת ׳השמ ןישתז
 .13 הידראג־הל ׳חר ׳והילא די ,א״ת ,הדירפ ופאמ־ןישנוז

 .24 ןלפק ׳חר ׳יממע ןוכש ,ןולוח ׳ןמלק קינזלז
 .132 םעה־דחא ׳ביבא־לת ׳םתב ןמצלז

 .תורדתםהה יקיתו ןוכש ,קרב־ינב ,(ילאמ> םחנמ הריעז

 .״הגנ״ תטמם ןיקנש ׳חר ׳םײתעבג ,(יקצילרוג) הנינפ יאכז

 .העבשה־רמשמ ׳הלה ןמםוז

 .37 ןיקנש ׳חר ׳םײתעבג ׳הרש ץיבומלק־קטלושז

 .לאומש תירק 24 י״ראה ׳חר ׳םילשורי ׳ףםױ גרברבליז

 .6־8 ןמרזיק ׳חר ׳הפיח ׳קחצי גרברבליז

 .״ןבלמ״ לארשי־הנחמ ׳םײח גרברבליז

 .91 רפמטש ׳חר ׳הװקת־חחפ ׳הדוהי גרברבליז
 .ףתושמ תיב ׳םײח־ץפח ׳חר ,ןױצל־ןושאר ׳בקעי ץנויז

 .48 ט׳צלמ ׳ביבא־לת ׳היח רלדנהנײלק־גרברבליז

 .13 ׳סמ ב׳כ ׳חר ׳הלמר ׳הינמ לקניפרג־רגניז

 ׳ט
 .27 ןיקנש ׳חר ׳ביבא־לת ,לארשייביוטלקרוט

 .27 ןיקניש ׳ביבא־לת ׳הזילע רלדנהנײלק:בױטלקרוט

 .׳א 17 ןפגה ׳חר ׳ןג־תמר ,לארשי ביוטלקרוט

 .75 םולהי ׳חר ׳ןג־תמר ׳לריצ הבואט
 .ןמפיוק לצא 7 ןודרוג ׳ונוא רפכ ׳הקבר םיובלטײט

 .ןמפיוק לצא 7 ןודרוג ׳ונוא־רפכ ׳לחר םיובלטײט

 /י
 .22 רקםניפ ׳חר ׳הוקת־חתפ ׳לאומש רחש־ןב ׳הקנשטױ

 .8 ׳םמ 3 ׳חר ׳דוהי ׳הלפ ינלאם־יקםבוני

 ,134 ןמרב ןוכש ׳והילא־די ׳ביבא־לת בקעי ץיבובוקעי

 .13 ׳סמ

 .58 אביקע ׳חר ׳קרב־ינב׳לזײר ץיבוקבל־ןמלאוי

 ׳כ
 .38 קרב ׳חר ׳ןיקצומ־תירק ׳לאומש ץיבולפט־ילמרכ

 .הילצרה י״ע םײפש ץובק ׳םײח ץיבולפט־ילמרכ

 .36 הדובע ׳חר ׳ביבא־לת ׳הנינפ גרבניו־ןהכ

 .48 ׳א םולש תירק ׳ביבא־לת .ינשפוא־ילוחכ

 ׳ל
 .4 ׳סמ 76 ןמצײװ ׳חר ״רדימע״ ׳םי־תב ׳ףםוי דוד רבהביל

 .6 ץש ׳חר ׳ביבא־לת ׳השמ גרבמל

 .52 י׳שר ׳חר ׳השמ ץיבקול

 .11 ידעלג־רפכ ׳חר ׳ביבא־לת ׳(יקצירז) גרבניול

 .הדוהי־ןבא ׳רטנ־רפכ ,(ןיטשניו) החנ בוטניול

 .77 (המלם) המלש ׳חר ׳ביבא־לת ,ףםוי הפל

 .םידסײמה ׳חר ״דננער ׳ןימינב ןמרביל

 ,15 תידוהי ׳רדש ,ירױפטנומ ׳כש ׳ביבא־לת ׳בקעי ןמרביל

 .(םינג תלחנ) .5 בגױה ,חר ׳ןג־תמר ׳יכדרמ ןיטשניול

 .57 תורדתםהה ׳חר ׳ןולוח ׳דוש־ץישפיל

 .םלש רפכ ׳ביבא־לת ׳ףםוי הקפול

 .84 ןמצײװ ׳חר ׳אבם־רפכ ׳המלש ןטרגטםול

 .קרב־ינב ׳רתםא ץיבוקבל

 לארשי ׳ר ׳חר ,םולש תירק ׳ביבא־לת ׳יקצירז־ץיבונמטיל

 38 טנלםמ

 .1/4 קולב םיביםרגורפ ןוכש ׳װלוח ׳האל רנטײל
 .הלמר ראד ׳יבצ־רינ ׳הניטנגרא־רפכ .םײח ןמביל

 .הלמר ראד ׳יבצ־רינ ׳הרוזד־ןמביל

 .17 וטטוגיפ,׳חר ׳ביבא־לת ׳היתב קינריו־ררל
 .24 ׳םמ 162 ׳חר ׳ופי ׳לארשי ץיבוקבל

 .30 דימתמה ׳חר ׳ןג־תמר ׳הליב ןיטשניול
 .72 םילשורי ׳חר ׳קחצי־תמר ׳לרפ רפואל

 .7 לאקזחי ׳םילשורי ׳הנשוש םקל־לבל
 .36 יקצמ ןוכש ׳אבם־רפכ ׳הליב ץטשרבליז־ץישפיל

 .24 הדובע ׳חר ׳ביבא־לת ,םהרבא יקםבודאל
 .24 הדובע ׳חר ,ביבא־לת ,דלדנהנײלק־יקםבודאל

 ׳מ
 .״הביבא״ תנובש ,ןױצל־ןושאר ׳ןמלק ופאמ

 .16 ףוהנמז ׳חר ׳ביבא־לת ,קחצי רלימ
 (בד־ןב) .7 םיתע־ירוכב ׳חר ביבא־לת ׳ןמלק יקסרוגיזדימ

 .הוקת־חתם י״ע ׳ןוםניליב תנוכש ,יקםרוגוליב־קדױמ

 .31 יודרונ תורדש ,ביבא־לת ,החמש רלימ
 .אפלא־תיב ץובק ׳(ןמרמיצ)לחר ילאמ
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 .אפלא־תיב ענ־ראד ,״תוליםמ״ ץזבק ,םהרבא קילטנמ

 .והילא די ,67 רשגה ׳חר ,ביבא־לת ,השנמ שזצנומ

 די ,67 רשגה ׳חר ,ביבא־לת ,הכלמ יקצילרוג־שזצנומ

 .והילא

 .״הביבא״ תנוכש ,ןױצל־ןושאר ,הוח טורלגיצ־ופאמ

 .14 דימתמה ׳חר ,ןג־תמר ,לאיחי ופאמ

 .61 הדוהי־ןב ׳חר ,ביבא־לת ׳לארשי יקםבורדנמ

 .2784 .ד.ת ביבא־לת ראד ,״םוקי״ ץובק ,ריאמ ילאמ

 .ביבא־לת 2784 .ד.ת ,״םוקי״ ץובק ,היצוג קיננצולפ־ילאומ

 .14 םיצולח ׳חר ביבא־לת ,ריאמ רלימ

 .171/4 תוצופתה ׳חר ,רדימע־תמר ,ףסוי שזסמ

 .81 רשגה ׳חר ,והילא־די ,ביבא־לת ,םוחנ ילאמ

 .16 ׳םמ 10 ׳חר ,דוהי רפכ ,קחצי קינבודוימ

 .62 עשוהי־הונ ,קחצי־תמר ,הנשוש ץיבינגוא־ץיבוקרמ

 .הוקת־חתפ י״ע ״תונועמ״ ןוכש ,ןולטמ תנוכש ,השמ קילטנמ

 .קרב־ינב ,לאפר ןמלדנמ

 .יקציבלמ תיב ,םילשורי שיבכ ״דלופע ,םהרבא יקםבורדנמ

 .9 קילאיב ׳חר ,ןג־תמר ׳ףסוי ןיטרומ

 .קרב־ינב ,לחר ילאמ

 .רוכרכ ,רלימ

 .יבנלא ׳חר ,םילעופ־תירפם ,ביבא־לת ׳ףסוי ילאמ

 14 קולב ׳ב המלס ןוכש ׳ביבא־לת ,הנח יקצילרוג־רלמ

 .3 ׳םמ

 .3 םימחולה ׳חר ׳יממע ןוכש ,ןולוח ,השמ (קיבלום> יחלמ

 .25 לצרה ׳חר ,הוקת־חתפ ,םהרבא רלימ

 .6 ןורבח ,קרב־יגב ,יבצ (יקםרוגיזדימ)יתפשמ

 .4 ןורצב ,ם״במר תעבג ,ביבא־לת ,סחנפ ילאמ

 .61 למע־ליג ןוכש ,לאידגמ ,ריאמ שריה ופאמ

 .32 ״רדימע״ ןוכש ,לאידגמ ,ריאמ קילטנמ

 .׳א 7 רתיב ׳חר ׳הפיח ,גרברבליז־תילגרמ

 .שדחה קיטםורפ ןוכש ,אתא רפכ ,הנח םולבנזור־לזימ

 .11 רצלוז ׳חר ,םולש תירק ,לחר ילאמ

 .39 ןיקנש ׳חר ׳םיתעבג ,המולב ץישפיל־ץיבוקרמ

 .64 ןבא־יתב ,לבױ־תירק ׳םילשורי ,הנה םיובנגײפ־ןמלמ

 .13/5 תיב

 .161 ׳ב ןוכיש ״דנומש־תירק ,ןנחױ קילטנמ

 ׳ג ןוכש ןיטשדלוג תיב ,קרב־ינב ,הזױר ןמפױק־גרבנשומ

 .5 קולב

 .90 איבנה־לאומש ׳תר ,םילשורי ׳םהרבא קילטנמ

 ׳נ
 .12 םיאנתה ׳חר ,ןג־תמר ,המלש ןמינ

 .12 םיאנתה ׳חר .ןג־תמר ,הנח יקםנימאק־ןמינ

 .(הוקת־חתפ י״ע) 24 .ד.ת תניע ץובק ,לישה גרבנרינ־רינ

 .50 ינמחנ ׳חר ,ביבא־לח ,יקםניזינ

 .56 אביקע ׳ר ׳חר ,קרב־ינב ,לדנמ ןמינ

 •למשחה תרבח ןוכש ׳ונוא־תירק ׳לסינ ןמינ

 .16 יולה־הדוהי ׳חר ״דפיח ,הבוט םולבנחר־ןמלדונ

 4 הדובעו־הרות ׳חר ,הפיח י״ע ,לאומש תירק ,ףםױ חאהיונ

 .116 ףירצ ,לבױ־תירק ,םילשורי ,םוחנ הצישחנ

 .116 ףירצ ׳לבױ־תירק םילשורי ,היתב אריפש־הצישזונ

 ׳ם
 .39 דלוס־הטירנה ׳חר ,םיתעבג ,דוד רזנושק־ירפס

 .הפיח ,הדניה הקםנישזטס

 .13 ןוםלנצק ׳חר ״דגעבש תנוכש ׳רוזא ,לארשי יקםרובמם

 .35/6 םי־תומר ןוכש ,םי־תב ,יבצ יקסבשטם

 .םלש־רפכ ׳םירמ ץיבוקטולס

 .םיזקוק ׳כש ,והילא־די ,ביבא־לת ,יכדרמ יקסבשטם

 .32 ןדריה ׳חר ,למע־לת. ״דפיח ,יבצ יקצכום

 .(אריפש ׳כש) 40 ריאמ־בקעי ׳חר׳ביבא־לת ,לאכימ שזלומם

 .5 הדע־תלחנ ״דילצרה ,לרפ טםילדלוג־קינרוקס

 .6 םיצרופה־דודג ׳חר ״דוקת־חתפ ,השמ שזלומס

 •עבק אבצ ןוכש ,והילא־די ,ביבא־לת ,םהרבא גיםע

 ׳פ
 .73 רפמטש ׳חר ״דוקת־חתפ ,יכדרמ םקופ

 .73 רפמטש ׳חר ״דוקת־חתפ ,הנח סקופ

 .160 דלישטור ׳הר ״דוקת־חתפ ,ןמלז םקופ

 .160 דלישטור ׳חר ״דוקת־חתפ ,הינמ םקופ

 .20 םײח־ץפח ׳תר ״דוקת־חתפ ,לארשי םקופ

 .21 יקםלוקוטנא ׳חר ,ביבא־לת ,ןנח ןיטשנױל־ןמדירפ

 .7 הליש ׳חר ,ביבא־לת ,םהרבא יקסב׳צניפ

 .7 הליש ׳חר ׳ביבא־לת ,הלפ דלוגנײפ־יקםב׳צניפ

 .104 לצרה ׳חר ,ביבא־לת ,יכדרמ יקםב׳צניפ

 .21 אטםוקא׳ד לאירוא ׳חר ,ביבא־לת ,ץרפ קנרטםפ

 .21 אטםוקא׳ד לאירוא ׳חר ,ביבא־לת ,הבוט קתטםפ

 .6 בוכורוב ׳חר ,ביבא־לת ,הנינח ןיטשלקניפ

 .הינתנ י״ע ,םע־רדה ,היח ץיבומרבא־שטופ

 .97 הדוהי־ןב ׳חר ,ביבא־לת ,הירא דלוגנײפ

 .124 םיה ךרד ״דפיח ,לארשי דלוגנײפ

 .5 ןוםלנצכ ׳חר ,ביבא־לת ,ריאמ דלוגנײפ

 .25 םינבה ׳חר ןג־תמר ,השמ קיננצולפ־גלפ

 .533 חרזמה ןוכש ,ןױצל־ןושאר ,היבצ הקליבוק ־ןמרופ

 .7 ׳םמ ׳ג יממע ןוכש ,ביבא־לת ,היח םולבנזור־רטכורפ

 קולב /ב בלש יממע ןוכש ״דפיח ,ליםפ יקםב׳צניפ־רלדלפ
 .ראפ ׳חר ,6

 .20 םײח־ץפח ״דוקת־תתפ ,םירפא םקופ

 .זוע־הונ ״דוקת־חתפ ,היח םקופ־וגרפ

 .37 יבנלא ׳חר ״דפיח ,םײח ןוםנדירפ

 .102 המלש ׳חר ביבא־לת ,לאקזחי ןמדירפ

 .30 בולרוא ׳חר ״דוקתזחתפ ,הכלמ הקנשטוי־םפ

 .56 םיקיתו ןוכש ,ןױצל־ןושאר ,יכדרמ ןוםנדירפ

 .22 תיב םישדח םינוכש ,הנױ־רפכ ,לאדשי יקסרװשפ

 .7/8 תורח ׳חר ,ןג־תמר .ריאמ ןוםנדירפ

 ־דחא ׳חר ,הפיח י״ע ,םי־תירק ,הנדע ןמפוק־ץיבולביפ
 .41 םעה

 .18 איבנה הנױ ׳חר ,ביבא־לת ,לרפ ןמדירפ

 .5 ןוםלנצכ ׳חר ,וגוא־תירק ,האל ןיטשלקניפ־ץיבםקניפ
 •הגח תיב 18/83 רוט־ובא ,םילשורי ׳לאיחי לקניפ

 .הירהנ ,ריאמ הזדנשפ

 -ייריע ידבוע ןוכש ,23 קפוא ׳חר ,םײתעבג ,ןמלק ןוםנדירפ

 .(תוקרי תוגח) .הגח־סדרפ .רתלא םהרבא םיובנגײפ
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 ׳צ
 .25 ט׳צלמ ׳תר ,ביבא־לת ,לארשי ץיבלש׳צ

 .5 ׳םמ ל׳הצ־הונ ,והילא די ,ביבא־לת ,באז יקםרצ׳צ
 .םבירט ׳חר ,תובוחר ,הירא יקםרצ׳צ

 ק
 .2 הכרב־אשי ׳חר ,םילשורי ׳יבצ רימז־הקלויקוק

 .2 הכרב־אשי ׳חר ,םילשורי ,רתםא רימז־הקלויקוק

 .55 רשגה ׳חר ,והילא די ,ביבא־לת ,הביבח ןחוק־לפרק

 .132 הדוהי־ןב ׳חר ׳ביבא־לת ׳המלש ןמפוק

 .15־17 רוש ׳פורפ ׳חר ׳ביבא־לת ׳קודצ רקוצרנק

 .15 םינבה ׳חר ׳ןג־תמר ,ןועמש ןמפוק

 .37 םילשורי ׳חר ׳קחצי־תז־ר ׳בקעי ןמפוק

 .37 םילשורי ׳חר ׳קחצי־תמר ׳הלה ץיבולםט־ןמפוק

 .23 םילשורי ׳חר ׳קחצי־תמר ׳באז־בײח ןמפוק

 .77 יודרונ תורדש ׳ביבא־לת ׳ןועמש ןמפוק

 .3 יאמש ׳חר ׳הפיח ׳רזעילא ןמפוק

 .3 יאמש ׳חר ׳הפיח ,גרברבליז־ןמפוק

 .לאידגמ ׳הקבר לגוק

 .7 למרכה־רה ״דפיח ׳לחר יחמק

 םיקיתוה ץכש י״ע ׳הנרט ׳חר ״דרדח ׳םייח השמ טימשרפוק

 .היח ןמפוק

 .7 בקעי־ןורכז ׳תר ׳ביבא־לת ׳היח רלדנהנילק

 .7 בקעי־ןורכז ׳חר ׳ביבא־לת ,השמ רלדנהנילק

 .7 בקעי־ןורכז ׳חר ׳ביבא־לת ׳הרש גרברבליז־רלדנהנילק

 .27 יחרזא־הדפמ ןוכש ׳ןולוח ׳ףסוי טרנילק

 .עשוהי ןמרשק
 .3 ינרים־וצנא ׳ם״במר תעבג ׳ביבא־לת. ׳ריאמ לבונק

 .6 רתיב ׳חר ״דפיח ,לאומש שילאק

 .3 לאלצב ׳חר ״דפיח ׳ףםױ שילאק

 •ה׳מ ׳חר םלש רפכ ׳ביבא־לת ׳האל טרנילק

 .30 י״שר ׳חר ׳ןג־תמר ׳רתםא ץיבורוה־ךלק

 .11 הנמ ׳חר ׳ביבא־לת ׳הנח ןיטשדלוג־יקםבוחינוק

 .54 ןיקנש ,ביבא־לת ,אפיל רגנילק

 .500 םיקיתו ןוכש ׳ןױצל־ןושאר ׳בקעי הקליבוק

 .500 םיקיתו ןוכש ׳ןױצל־ןושאר ,היתב ץנויז־הקליבוק

 .20 רדימע ןוכש ׳ןיפירצ ׳השמ יקםנישטוק

 .ןמטכר תיב ׳ןױצל־ןושאר ׳רגי־ןילק

 .׳א 29 רמושה ׳חר ״דפיח ׳םחנפ םאלק

 .7 ןודרוג ׳חר ׳ונוא־תירק ׳האל ןמפוק

 .13/4 ןלםק ׳חר ׳ונוא־תירק ׳ףסוי רוטנאק

 .3 ׳םמ ׳א 52 בוחר ׳ופי בײל יקםבינשװק

 .3 ׳סמ ׳ה ׳חר ׳ןוגד־תיב ׳ןועמש הקלויקוק

 .32 הלואג ׳חר ״דפיח ׳היתב ןמכוט־םלדנײרק

 .9 בולוקום ׳חר ונוא־תירק ׳הרש ךיירנרא־לברק

 8 תיב ״רדימע״ ׳ב וקםר ןוכש ׳ןולוח ,לאומש ןמפיוק
 .11 ׳םמ

 .15 י״שר ׳חר ,ביבא־לת ׳ןמלק קזוק

 ןוכש ,2/3 אביקע־סדרפ ,ןױצל־ןושאר ׳השמ יקםבינשוק

 .ןוכםח

 .30 לאכימ ׳חר ׳ןיטשדלוג לצא ״דפיח ׳יכדרמ יקםבוסוק

 .17 לאינד ׳חר ׳םי־תב ׳סחנפ ןמרלק

 .144 ןוסלנצק ׳חר ׳םײתעבג ׳הינמ לרוק

 .26 ׳ע ׳חר ׳דול ׳לאכימ רלדנהנײלק

 .28 ׳םמ ׳ב 16 ןוכש ,תרצנ ׳םײח שזלומם־רלדנהנײלק

 ׳ר

 .36 םינגה ׳חר ״דפיח ,רתםא םולבנזור

 .111 יבשתה ׳חר ׳למרכה רה ׳הרש סקל־םולבנזור

 .26 לײחה תורדש והילא די ,ביבא־לת ׳היצלב ןמפוק־יבר

 .92 לצרה ׳חר ׳ןג־תמר ׳ילתפנ ןיבור

 .305 ׳חר וכע ,אבא ןיבת

 .םילעופ־תנוכש ׳ןױצל־ןושאר ׳בקעי טיור

 .םילעופ־תנוכש ׳ןױצל־ןושאר ׳הנח םואבנױר־טױר

 .15 הימחנ ׳חר ׳ביבא־לת ׳ךלמ םולבנזור

 .9 הנבי ׳חר ביבא־לת ׳ףסױ־םײח גרבנטור

 .23 ץשיקה ׳ביבא־לת ׳םהרבא גרבנטור

 .יברעמה לילג ״מליא״ ץובק ׳םחנפ ןזור

 .74 ןוםפלװ ׳תר ,ביבא־לת ׳םירמ קינבוװימ־ךײר

 .17 םילשורי ׳חר ״דירהג ׳קחצי־לארשי קינלדיר

 .ופי ׳םירמ קינלדיר

 .יודרונ ׳חר .ןױצל־ןושאר ׳רגי־ןמטכר

 .3 ךלמה־דוד ׳חר ׳ןיקצומ תירק ׳לצרה םולבנױר

 .161 דוד ףולא ׳חר ׳ןח־תמר ׳ביבא־לת ,שיבײל םולבנױר

 .72 םילשורי ׳חר ׳קחצי־תמר ׳הירא ץיבולפר

 ׳םמ 202 ׳חר הילע־תעבג ׳ופי ׳רזעילא־לארשי קינלדיר

 .6 בורוזלרא ׳חר ׳הוקת־חתפ ׳ןימינב ןמדײרפ־יתחמש

 .6 בורוזלרא ׳חר ׳הוקת־חתפ ׳הרובד ץיבומרבא־ינוחמש

 .12 ןױצ תביח ׳תר ׳ןג־תמר ׳יבצ לבונק־םוש

 .2 זעוב ׳חר ןג־תמר ׳האל ופאמ־אריפש

 .הבוט יקציװש
 .6 בונל׳צ ׳חר ׳ביבא־לת ׳רתםא גרבצלז־יקםבוגי׳צש

 .ביבא־לת ,ףסױ יקםבולדיש

 .הרדח ׳תידוהי םיובנײװ־גרבצרוש

 .3 ׳םמ ה׳כ ׳חר ׳המלם רפכ ׳ןמלק גרבזורטש

 .17 רובתה ׳חר ׳ביבא־לת ,הרש ןמצלז־רביטש

 .71 אבכוכ־רב ,ביבא־לת ׳רגניזלש

 .39 השלשה ׳חר ,דוהי־רפכ ׳הרש הקפול־קש

 .39 ארזע ׳חר ׳תובוחר ׳בקעי־לאומש ילאומש

 .5 ׳םמ 12 ׳חר ופי ׳השמ יקםבלש

 .11 ׳א ׳חר רוזא ׳רזיפש

 .49/׳א ףםױ־הונ מכש ,הפיח ׳הליצ גיצימש

 .8 םולהי ׳חר׳ןג־תמר ׳הקבר רםופ־טוש

 .תםנכה תיב ׳חר ׳קרב־ינב ׳ברה השמ ןרטש

 .39 ארזע ׳חר ׳תובוחר ׳דוד ילאומש

 .10 רמורק ׳חר תובוחר ׳באז ילאומש

 .44 איבנה־לאומש ׳חר םילשורי ׳ןמפיוק ־דלפנרטש
 .5 דיגמה ׳תר ׳ביבא־לת ,ילתפנ רקוצרנק .127 האחה ׳חר ׳ןג־תמר ׳לטיג הרוזד־יקספולש
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 בקעי גרעבנעזײא
 לשרעה גרעבנעזײא

 לטאמ גרעבנעזײא
 המלש גרעבנעזײא

 ףלאװ גרעבנעזײא
 בקעי שטיװאקיזײא
 לרעב יקםרוגאלאיב

 לםאי יקםנילרעב
 רעזײל יקםנילרעב
 לאומש יקםנילרעב
 לטאמ קינראװארב
 גילעז קינראװארב

 ןמלז קינראװארב
 יכדרמ ןאמטוג

 בקעי טײלג
 לםאי טײלג
 החמש טײלג

 לארשי םיובנירג
 םהרבא טנאמאיד
 לםאי טנאמאיד
 דוד ןראהשריה

 לאומש ןראהשריה
 ןאעל קאטשנײװ

 ףלאוו דײז
 לטאמ יקצירז
 לרעב יקצירז

 לאיתוקי ןײטשנעװעל
 ריאמ־לסאי ןײטשנעװעל

 עשטיא־םולש ןײטשנעװעל
 םהרבא יקםװאדאל

 םוחנ יקםװאדאל
 לרעב יקסװאדאל
 שריה יקםװאדאל
 לדיא יקםװאדאל

 םהרבא יקםװאדאל
 לחד יקםװאדאל
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 זיראפ ױא רעקינלעימכ
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 ןאלפאק החפשמ
 שטיװעלקנאי החפשמ
 יקםװאקארק החפשמ

 גרעבמעל החפשמ
 קאשז קאנרעטםאפ
 דוד קאנרעטםאפ

 ףלאװ שריה קאנרעטםאפ
 ריאמ שריה ןאמרעװארפ
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 יקצאבארקס החפשמ
 קאינשטעיװ החפשמ

 ןאמטיװ החפשמ
 שטיװאבאקאי החפשמ

 אנינח ןײטשדלאג
 יקצאכאםאר החפשמ
 יקםוואלדיש החפשמ

 הניב קינלעגיא
 רעקאצ החפשמ
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 לטיג ןײטשלקניפ
 רעפפאק החפשמ
 יקםרובמאם יורפ
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 חצנךורכזל
 רזעילא ץיבומרבא וניבא

 לדנײרב ץיבומרבא ונמא

 ףלוו ץיבומרבא

 הלופ ץיבומרבא

 ףסױ לאומש ץיבומרבא

 לצײר ץיבומרבא

 ױדליו ותשא ,ףסױ השמ גנילרפש

 הדוהיו רתםא יקסבוקרי׳צפ

 םיחיצנמ

 קרױ־ױנ - םײח ץיכומרכא
 התחפשמו היח שטופ־ץיכומרכא

 י ׳ה םמד םוקנ
 לואש ךילרא יבא לריצ ךילרא

 לדײא ךילרא ימא רתלא ךילרא

 הדוהי ךילרא הרש ךילרא

 הבול ךילרא הנח דילרא

 ףסױ דילרא _ היח ןיטשלקגיפ

 לאומש ךילרא ןמלז ןיטשלקניפ

 לשנא ךילרא קחצי ןיטשלקניפ

 לחר דילרא הרש ןיטשלקניפ

 שירב ךילרא לאומש ןיטשלקגיפ

 לדײא ךילרא לסעפ ןיטשלקניפ

 דעל םכרוכזנ

 ןועבט - ותחםשמו לארשי דיליא

11111111111 

 הקשעה ץיבומרבא

 לחר ץיבומרבא

 לארשי ןמטוג

 ץיבומרבא—ןמטוג

 עיצוב

 קעלא־הינר ןמטוג

 שיבײל ןיטשרבליז

 עלעזײר ןיטשרבליז

 ץיבומרבא תיבל

 םהרבא ןמפוא .

 רתםא ןמפוא

 םהידליו

 םײח לזדנרב

 עיצלופ לזדנרב

 םהידלױ

 הוקת־חתפ _ יגוחמש-ץיכומרכא הרוכד
 ןורשה־תמר _ ןמלװ־־ץיכומרכא חנימ
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 יכדרמ יקםרוגולאיב
 הכלמ יקםרוגולאיב

 יקסרוגולאיב תיבל ׳עמילב ןיטרומ

 בקעי ןיטרומ
 הרפש ׳לשיפ ׳הנוק ןיטרומ

 יקסרוגולאיב תיבל ׳היצלב יקםבשרו
 הנוק ׳ףםױ ׳לצרה יקםבשרו

 !חצבל ונתאמ שומי אל םרכז

 דלמ ץיבינגוא

 עגײפ ץיבינגוא

 היבוט ץיבינגוא

 ינדוגיו תיבל לםעפ ץיבנגוא
 עלערימ ׳לשיפ ׳הכלמ ׳ךלמ ׳האל :םהידלי

 לאומש ץיבינגוא

 ןאמנילק תיבל הביר ץיבינגוא
 שיבײל ׳הרש ׳דלמ :םהידלי

 לװלעװ ץנרקנזײא

 ץיבינגוא תיבל םירמ ץנרקנזײא
 לםעפ ׳לצרה ׳שיבײל ׳לדנײרב :םהידלי

 לשראה ןיטשמוב

 ץיבינגוא תיבל לדנײש ןיטשמוב
 ןתנ ׳ךלמ ׳עלעדנימ :םהידלי
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 ק

 זפ

 ז־ו
 1־י*
 ?ף

3 
£ 
£ />• 

 לשיפ יקםרוגולאיב

 הלוט ׳עלעביוט יקםרוגולאיב

 : םילבא

 - קדױמ־יקסרוגולאיב לחר תחפשמ

 ןוסניליב תנובש

 דעל רוכזנ
 יקםרוגולאיב יתבש וניבא תא

 קינלימחב ןורחאה הלהקה שאר
 יקםרוגולאיב לריצ ונמא תא

 ױתשאו יקסרוגולאיב לסינ ונחא תאו

 התחסשמו ץיבינגוא ,ץיבוקרמ חנשוש

 םחכשנ אל םלועל

 רגגוא־יקסרוגולאיכ עיצלאב
 םהיתוחפשמו יקסרוגולאיב לאומש
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 יולה ץיברוה שיא ׳ילא־לאומש חניבורקל חצנ תבצמ

 ןײד שיבײל ברה תב ״דרש :ותשאו

 ץיברוה קחצי־דוד :םהיתונבו םהינב

 .הרפש לזײר ותשאו

 ״דוח ,האל־הנח :םהיתונבו םהינב

 הרובד ,ןבואר־רתלא ׳קילעז־לדנעמ

 הכלמ ותשאו ץיברוה ריאמ־יבצ

 םהידלי תשולשו

 הדירפ־רתםא ותשאו וקזל׳ז לואש

 םהידלי יגשו

 םהידלי עבראו ותשא לחר ,קילטנמ לצרה

 הידלי תשולשו ץיברוה טנמאיד לטיג

 ץיברוה רתלאו קילז

 הרש ותשא ,ןוזיט ןועמש

 ןושרג ״דשמ ״דינורב ,םהרבא ״דיח ןוזיט

 םהיתוחפשמו לצרה׳עשאב

 .םנבו לטיג ,קילטנמ לצרה

 .םהידליו לחר ,המלש ינאינװערד

 עגײפ ,לדנעמ יקסבוקיצליו

 לטיג־היח ,הבול ,לװלעװ ,האל־לסעפ םהידליו

 ןילקורב ,קרױ־ױנ — ױלה־ץייכרוה הדוהי

 ןג־תמר - דעלק ץיכרוה הדירפ־רתסא
 קרױ־ױנ — יקסבוקיצליו חסױ־ןרתא

 םיחצרמה ידיב הלפנש יתחפשמ רכזל
 רלימ בד־יבצ יבא

 םירמ־הנח ימא

 ,לטיג ותשאו רלימ לשיפ יחא

 טעמירפ ,באז ,בקעי־רזעילא ,דוד :םהידלי

 ,עינאפ ותשא ,רלימ ןבואר־השמ יחא

 הנח ״דשיר :םהידלי

 ןאמדירפ לצעג הלעבו היח יתוחא

 ההלב ,הדוהי ,באז :םהידלי

 םהידליו ןאמדירפ ףסױ הלעבו האל יתוחא

 םנבו הלעב היתב יתוחא

 רלימ הנחו םהרבא

 יבדרמ ,רזעילא ״דרובד ,הרימ ,בקעי :םהידלי

 דבכױ ,הדוהי

 ותחפשמו יקסבולדיש הדוהי

 ותשאו קחצי :םיכורא םײחל ראשנ ותחפשמו ףפוקשרה קחצי־לארשי

 ביבא־לת - ותחפשמו רליפ קחצי
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 הרקיה יתחפשמ תא דעל רוכזא
 האושב התפםנש

 םתלפנ תיצאנה היחה ללותשהב

 עשוהי לגרוג

 הקבר לגרוג

 קילז לגרוג

 םהידליו ׳הרובד לגרוג

 דוד־שריה רקנשוא

 קחצי ריאמ לגרוג

 הידליו תידוהי לגרוג

 לדײרפ לגרוג

 הטיא לגרוג

 (ס׳היבוט עשטיא) קחצי יקצילרוג

 הרש יקצילרוג

 ץרפ דנײרפגרב

 םהידליו היח דנײרפגרב

 םהידליו המלש ׳המחנ יקצילרוג

 עמילב יקצילרוג

 ודליו הניגח ןיטשדלוג םהידליו ,לגרוג תיבל לרעפ רקנשוא

 ביבא־לת - ותחפשמו ץשרג יקצילרוג ניבא־לת - ותיערו השמ לגרוג

 ולפנש יריקיל הבצמ ןדע םתמשנ

 (סלטע עשטיא) קחצי ןיטשרוב

 הרש ןיטשרוב

 ׳לדנעמ השמ ןיטשרוב

 עשטאב תיבל ותשא

 עקלע ןיטשרוב

 עי׳צמילב ןיטשרוב

 היח ןיטשרוב

 לטאמ יקצילרוג

 השמ יקסבשרוב

 םהידליו יקצילרוג תיבל הבוט יקםבשרוב

 לבײל רגנוא

 םדליו יקצילרוג תיבל האל רגנוא

 םהידלי 8־ו ותשא ׳בקעי יקצילרוג

 :םיחיצנמה

 קחצי־תמר - ותחםשמו יקצילרוג הירא ןג־תמר - התחפשמו רלדא-ןימשרוב הנשוש
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 וניבוהא ןורכזל חצנ ןורכזל

 החפשמ ערעײט ױימ הבצמ א
 ןראװעג טכארבעגמוא וענעז םאװ

 םיחצור רעלטיה יד ררוד

 ץעיװאקול עשטיא רעטאפ ןרעייט ץימ
 הכלמ עמאמ ערעייט ןײמ

 ריאמ בקעי ןאמ ריא ןוא עשטנאח רעטםעװש ןײמ
 קינשטנאמ

 בײל שריה ןאמ ריא ןוא עשטכאר רעטסעװש ץימ
 דניק ןוא יקםלאטסדאפ

 הכרב ץעיװאקול
 הנינח ץעיװאקול
 הרופצ ץעיװאקול
 ךונח ץעיװאקול

 לאומש ריאמ ץעיװאקול
 עלעגײפ ץעיװאקול

 דניק ןוא יורפ ןײז ,עטונ ןאמראלק
 בײל השמ ׳והילא ,דוד ,הבול ןאמראלק

 עינארפ ,לעצראה ץעיװאקול
 יורפ ןײז ןוא ןאעל ץעיװאקול

 ץעיװאקול הרובד :טקיבײאראפ

 לטיג הרש יקצילרוג
 ריאמ יקצילרוג

 שיבײל יקצילרוג
 ףםױ יקצילרוג

 אדאנאמ החםשמ ריא ןוא

 ונתחפשמ תא רוכזנ ןוגיבו לבאב
 םיצאנה םיחצורה י״ע וחצרנש

 לדנעמ יקצילרוג וגיבא

 עלײב יקצילרוג ונמא

 לאומש יקצילרוג ונחא

 לאכימ יקצילרוג ונחא

 וגוחפשמו ןמרטיל השמ

 םוחנ יקצילרוג ונדוד

 םהידליו הקבר ותשא

 שזצנומ-יקצילרוג הכלמ

 רלמײקצילרוג הנח

 ביבא-לת - ןהיתוחפשמו
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 םיחצרמ ידיב ולפנש ונידמחמו וניריקי לש םרכזל

 ןרהא םולבדלוג

 האל םולבדלוג

 םולבדלוג תיבל הלפ ■גרבנטור

 לשראה גרבנטור

 על׳הנח גרבנטור

 הל׳םינ גרבנטור

 המולב םולבדלוג

 בײל השמ םולבדלוג

 לאומש םײח םולבדלוג

 יקסבוריפפ תיבל הנח םולבדלוג

 בקעי םולבדלוג

 םולבדלוג תיבל הקבר ינרשט

 היבוט ינרשט

 הוקת־חתפ - התחפשמו םןרופ־־םולבדלוג עינאמ
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 ןיחכתשמ אלו וידבאד לע לבח

 רודגיבא ׳ר ןב קיזײא השמ הרו׳זד

 םהרבא ׳ר תב הלכמ הנח הרו׳זד

 לאומש הרו׳זד רבשי הרו׳זד ףסױ הרו׳זד

 הניטנגרא־רפב - התחפשמו ןמכיל־יהרו׳זד הןרבר

 (ב״מ םיליהת)״.הלילו םמױ םחל יתעמד יל התיה

 לאיחי םהרבא טנמאיד ףסױ הגנזל

 קינשטופ תיבל עבש־תב טנמאיד רטור ףסױ תב הוח הגנזל

 הירא טנמאיד הבוט הגנזל

 השמ טנמאיד השמ הגנזל

 ריאמ טגמאיד ןמלק הגנזל

 בקעי לאומש טנמאיד רתםא הגנזל

 רתםא טנמאיד אלעב הגנזל

 יבצ הגנזל

 םילבאתמה

 תובוחר - ותחפשמו טנמאיד ירוא
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 (ז״י תומש) ...רפםב ןורכזל תאז בותכ ...ילע ימהת המו ,ישפב יחחותשת המ

 ו (ג״מ םיליהת)

 הרקיה יתחפשמ רכזל ירוה רכזל

 לרעב הרו׳זד יבא ףסױ יקסבולאי׳זד יבא

 רתםא הרו׳זד ימא כ׳עשוהי־לאיחי עלעמילב יקסבולאי׳זד ימא

 הרו׳זד תיבל עיצפיל רנרל

 הרש הרו׳זד

 םי־תב - ותחפשמו בד־ןב־הרו׳זד לאומש 1 הלופע - ותחפשמו יקסבולאי׳זד המלש

 עדײרפ ינדוגיו השמ ינדוגיו

 החמש ביוטלקרוט לטע ינדוגיו ףלאװ הרו׳זד

 םהידליו לסעפ ביוטלקרוט רתסא ינדוגיו האל הרש הרו׳זך

 ,לקעי ביוטלקרוט הרופצ ינדוגיו

 ױדליו ותשא ףלאװ רוטנאק

 לחר רוטגאק םהידליו עשאב רוטנאק

 לרעפ ינדוגיו !

 ביבא־לת - ותחפשמו םהרבא ינדוגיו ביבא־לת - ותחמשמו יראב־הרו׳זד פחנמ
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 ...םמד יםכת לא ,ץרא

 בקעי גרבניו — וניבא

 לרעפ גרבניו — ונמא

 גרבניו תיבל רתסא ןאמטלא

 יכדרמ ןאמטלא

 ריאמו דבבױ — םהידליו

 רתלא גרבניו

 יקםבשטם תיבל המורפ גרבניו

 םידלי 2 דועו יכדרמ םנב

 גרבניו תיבל הנשוש קנלב

 ןבואר קנלב

 ריאמו אלאפ — םהידליו

 ל״ז גרעבנײװ עלעקעי ׳ר

 ! חצנל ונברקמ שומי אל םרכז

 גרגנױ תיכל ןהכ הנינפ

 גרכנױ הירא

 ביבא־לת - םהיתוחפשמו

 הוח יקסרוגי׳זדימ

 גרבניו תיבל

 ןמלק יקםרוגי׳זדימ

 םתדליו

 לאומש גרבניו

 .1946 תנשב ץליקב חצרנש

 .ןילופ לש הרורחש ירחא
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 ישפב ילע הכפשאו הרכזא הלא
 (ב״מ םיליהת)

 'יײיי .

■ 

 יי ,״:
 ״ י׳

 *^*•ץ׳ 'י
 י '

 >'־ ־ ';״׳;׳. :*. י. ||1ו|§%.

 ——-:■3₪£.׳• ? .׳*מו*'״:״ממ:

 ררל היתבו הדודה םיכורא סײחל וראשנ

 הקבר קינריו — יתבס לאומש לארשי קינריו — יבא

 למיצ יקסבולוקימ לרעפ הנח קינריו — ימא

 םייח קינריו

 לאפר קינריו

 םירמ קינריו

 לדנימ קיגריו

 לחר יקסבולוקימ

 םײח יקםבולוקימ

 בקעי יקםבולוקימ

 הכלמ יקסבולוקימ

 קחצי םהרבא ןמצײװ

 היח עלײב ןמצײװ

 ױדליו ותשא הוד ןמצײװ

 ותחפשמו בקעי ןמצײװ

 התחפשמו הכלמ ןמצײװ

 ותחפשמו לרעב ןמצײװ

 לאומש-ןג ץובק - ותחסשמו ריאמ ןמציװ ביבא־לת - התחפשמו ררל־הינרױ היתב

 ודרפנ אל םתומבו םהײחב םימיענהו םיבהאנה

 (ם׳לארשי לדנמ) םחנמ ןמיו — וניבא

 הטיא ןמיו — וגמא

 עשאר ןמיו

 טעמירפ האל ןמיו

 םולש ןמיו

 לשרעה רנײלק

 ןמיו תיבל הנח רנײלק

 ן םילבאתרה

 ןױצל־ןושאר - בד ןמיו
 ביבא-לת - לארשי ןמיו

 בהיתוחסשמו
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 ונמע יחצור ידימ הלפנש הרקיה יתחפשמ רכזל

 (קאזיא) קחצי ןיטשניו — יבא

 לדײרפ ןיטשגיו — ימא

 עק׳לארשי ןיטשניו — יחא

 ,האל־רתםא ןיטשניו — יתױחא

 ה׳לחר ןיטשנױ

 כוטניולדיטשניו החנ

 התחפשמו

 רטנ־רפכ

 .םיכוב ונא הלא לע

 לשרעה ךאלװ — וניבא

 עמילב ךאלװ — ונמא

 לאימחרי ךאלװ

 ותחסשמו טרובסיו רכשי

 בקעיו ריאמ ,הירא :סיכורא סײחל וראשנ

 : םיחיצנמ

 ביבא־לת - כקעי ךאלװ ןוםניליב ׳כש - הירא ףאלװ
 םהיתוחסשמו םילשתי - ריאמ ךאלװ
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 ודרפנ אל מתומבו םהײחב םימיענהו םיבהאנה

 ריאמ ךארטש

 האל־הנח ךארטש

 ׳לםיז ךארטש

 — םירפא הלעב

 םהידליו

 — ׳הוח ךארטש

 םהידליו הלעב

 המילב ךארטש

 אלעה ךארטש

 לאיחי םײח ךארטש

 םהידלי וסױ ותשא
 — ךלמילא ךארטש

 םהידלי 3־ו ותשא

 - תשא ,לדנימ

 עשוהי לאיחי ׳ר

 סיחא ינש : םיכורא םײחל וראשנ

 בײל דוד דלפצײװ סיכורא םײחל ראשנ

 יולה המלש ןב השמ דלפציױו

 הדניה דלפצײװ

 הידלי 4־ו לחר דלפצײװ

 םהידלי 4־ו ותשא ,םײח דלפצײװ

 םהידליו ותשא ׳קחצי דלפצײװ

 םהידליו ותשא ׳בקעי דלפצײװ

 ףארטש תיכל דלפצײװ רתסא
 דלפצײױ כײל דוד

 ביבא־לת - פתחפשמו

 םהידליו ותשא ,רזעילא דלפצײװ

 ףסױ דלפצײװ

 לגײפ דלפצײװ

 קיזײא לדנמ איסא

 םהינב תשולשו האל הרש איסא
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 יתחפשמ רכזל ןוגיו לבא יפוטע דעל רוכזנ

 קחצי םולבםײװ

 עקליצ םולבסיױו

 םהידליו ותשא ׳םהרבא םולבםײװ

 לאקזחי ץיבוקיזײא

 התחפשמו לםעפ ץיבוקיזײא

 שיבײל ׳ןמלז ״דקבר ,ףםױ ,לדײא םולבסײװ

 ונוא־תירק - התחפשמו ץיבסקניפ־םולבסײװ האל

 ♦..אבר המש שדקתיו לדגתי

 ינאלעשז המלש

 הרו׳זד תיבל ינאלעשז המילב

 והיעשי ,הרש ־םהידלי

 רכשי ןב םהרבא גרבצלז דוד גרבצלז

 לזײר גרבצלז -הקבר גרבצלז

 הרפש גרבצלז השמ גרבצלז

 הנח גרבצלז בקעי גרבצלז

 לםעפ גרבצלז הלפ גרבצלז

 ףםױ גרבצלז

 יקםבוגיצש־גרכצלז דתסא ביבא־לת - התחפשמו

 רוח־ןב־הרו׳זד רזעילא־אבא םהרבא

 2.8.57 ,הפיחב רטפנ

 ,רוח־ןב לרעפ היח הרו׳זד

 תיבל שיסבלג הרש הרו׳זד
 הפיחב תוחא :םיכורא םײחל הראשנ - םהיתוחפשמו הפיח
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 (הימחנ) ...הלבאתאו הכבאו יתבשי

 םירוהטהו םישודקה תומ לע

 י״נ והיעשי קחצי ׳ר ןמצלז — ירומ יבא

 לדניירב ןמצלז — ימא

 םחנמ ןמצלז

 קנלב תיבל היח ןמצלז

 םהידליו ותשא ,דוד ןמצלז

 המחור ןמצלז

 לאלצב שצנומ

 םהידליו ןמצלז תיבל הקבר שצנומ

 ױנבו ותשא ,לאומש ןמצלז

 ױדליו ותשא ,ןרהא השמ ןב לאכימ ןמצלז

 החמש ןמצלז

 רנבא רקוצ

 לארשי רקוצ

 שיבײל רקוצ

 הירופ רקוצ

 ביבא־לח - ןמצלז םינוב

 ביבא־לת - רבימשךמצלז הרש

 (ליזרב) ולואפךאם - ןמצלז לאכימ

 םהיתוחפשמו
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 יתױחאו יחא ,ירוהל דע תבצמ

 קינ׳זלד קילז לאומש

 קינ׳זל׳ז לדנײש

 קינ׳זל׳ז הדוהי

 קינ׳זל׳ז סחנפ

 קינ׳זל׳ז היח לגיפ

 קינ׳זל׳ז והיעשי

 : חיצנמ

 ןילוח - ותחפשמו קיג׳זל׳ז ןמלק

 הרקיה ונתחפשמ תא םיכבמ ונא באוד בלבו קומע רעצב

 11 המלש גרברבליז — וניבא

 1 הלחר גרברבליז — ונמא

 || 1938 תנשב הרטפנ 1װ

 || לאומש גרברבליז — וניחא

 9 היח גרברבליז

 |ו הנילה גרברבליז ^ 1 "

 ;1 הל׳הדוא גרברבליז ■

 |ן לאױ גרברבליז

 רוש תיבל לדנײרק גרברבליז

 ןילופ - היח גרכרפליז

 ביבא־לת - רלדנהנײלק־גרכרכליז הרש

 םהיתוחםשמו

 קחציו ה׳לחר גרברבליז
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 יתחפשמ ינב רכזל
 םינמרגה י״ע וחצרנש

 1142 לא ר ש י לבא־תועדומ

 לארשי בעלח

 היח בעלח

 הרש בעלח

 ןתנ בעלח

 קחצי בעלח

 בד בעלח

 הצנירפש בעלח

 בקעי לאכימ רוטנאק

 הבוט רוטנאק

 עשאב לדײרפ רוטנאק

 ריאמ ״דאל ׳ףסױ רוטנאק

 ןולוה - דנטײל הרש

 התחפשמו

 !חצנל שומי אל םרכז

 ףלאװ השמ קינבוגראט

 היח קינבוגראט

 התדליו הלעב ׳לגײפ קינבוגראט

 הדליו הלעב ׳תידוהי קינבוגראם

 לאירבג ״דמלש ׳לארשי קינבוגראט

 לזײר ,ריאמ קינבוגראט

 ה׳תחפשמו ןמצײװ־קינבונדאט אלעב
 תרצנ

 (והימרי) ״גנדדש יכ ונל יוא

 הרקיה ונתחפשמ רכזל

 םולבנזור קילז — וניבא

 יקסב׳צניפ תיבל הכרב — ונמא

 םולבנזור דוד — וניחא

 ףסױ םנבו טנמאיד תיבל הי׳צנח ותשא

 הקרוד ,רתםא ,הלעבו לםעפ — וניתױחא

 והיעשי גרבנײטש ףסױ ביוטלקרוט

 לבײפ ביוטלקרוט שזקורד תיבל רתםא ביוטלקרוט

 רתםא ביוטלקרוט פעזיוי ביוטלקרוט

 רדנס בױטלקרוט רלימ תיבל לסעפ ביוטלקרוט

 הקבר ביוטלקרוט עטנ השמ גרבניטש

 - ליתבש שזקורד הוח גרבניטש

 1951 רטפנ

 ותחפשמו בױטלקדוט לארשי חיצנמ
 ןג־תמר

 ביבא־לת — םולבנזור שיבייל
 ןיקצומ תירק - םולבנזור לצדה

 םהיתוחםשמו
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 ופסנש וניריקי תומשנל הבצמ

 רזעילא ביוטלקרוט יכדרמ ףלאװ בױטלקרוט ףסױ לאומש ביוטלקרוט

 םירמ ביוטלקרוט םהידליו המחור ביוטלקרוט היח רתסא ביוטלקרוט

 ה׳לטיג ,ןתנ ,םהרבא ביוטלקרוט ןועמש בױטלקרוט בקעי יקםבוקר

 רתסא ביוטלקרוט םהידליו האל הדניה יקסבוקר

 החפשמה ינבמ 4 םיכורא םײחל וראשנ

 בײל םהרבא רלדנהנײלק חסס רלדנהנײלק

 עדײרפ רלדנהנײלק לרעמעט רלדנהגײלק

 :םיחיזגמה ףםױ ,עקשזור הלגיפ ,האל רלדנהנײלק רכשי הרו׳זד

 כױמלקרומ לארשי ןושמש רלדנהגײלק הי׳צלב הרו׳זד
 כױטלקרומ-רלדנהנײלןר הזילע הינמ רלדנהנײלק םהרבא הרו׳זד

 ביבא־לת םהידלױ בקעי רלדנהנײלק רודגיבא הרו׳זד
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 םמד םוקני דו

 הינמ ץיבולפט םהרבא ץיבולפט

 ןמלק ץיבולפט הביוט ץיבולסט

 (־ןונח) ךאניעה ץיבולפט ותשאו ריאמ ץיבולםט

 הביוט ,לארשי — סהידלי

 : םיחיצנמה

 הפיח — לאומש ץיכולפט—ילמרכ
 םײפש — םייח ץיבולפמ—ילמרה
 קחצי־תמר — הלה ןמפיוק—יץיכולפט
 זיראפ _ ץיבולפט תחפשמ

 השמ רעגעי

 הל׳גים רעגעי

 באז יכדרמ ריאמכומ

 םדליו הרסש ריאמכוט

 קחצי םעילוגרמ

 רגי תיבל היח םעילוגרמ

 שיבײל — םגב

 םחגמ ססשוארג

 רגי תיבל רתסא םםשוארג

 הוח — םתב

 שיבײל רעגעי

 לדור תיבל הצנירסש רעגעי

 ןושרג רעגעי

 בקעי רעגעי

 םמד יםכת לא ,ץרא

>1 

* 

* 

 : םיחיצנמ

 ןױצל־ןושאר - ןמטבר־רגי לטיג
 ןױצל־ןושאר - ןײלק־רגי לםןןס

 םתחםשמו
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 שוריגה ןמזב הלפנש ונתחפשמ תא םיריכזמ ונא רדוק לבאבו םעזב

 החמש ץיבובוקעי־ץכ ןרהא שזסמ

 לחר ץיבובוקעי־ץכ לטיג שזםמ

 םײח ץיבובוקעי־ץכ ןב דועו ריאמ ,םײח ׳ןמלז :םהידלי

 לגײפ ץיבובוקעי־ץכ לדײא ץיבובוקעי־ץכ

 לחר ,ןנח ,לשנא :םידליה טמירפ ׳רתםא :םהידלי

 ןנחלא ץיבובוקעי־ץכ

 לדײרפ ץיבובוקעי־ץכ

 ןב דועו בקעי ,םהרבא ,ןמלז םידליה

 ץיבובוקעי תיבמ םירמ רגרב

 : םיחיצנמ

 םירפא רגרב

 ױדליו ותשא ,לארשי ץיבובוקעי־ץכ

 לארשי לטײברוא

 םהידליו הלײק לטײברוא

 ביבא־לת - ץיבובוקעי־ץכ תחפשמ

 םהירזועו םינמרגה ידיב וחצרנש יתױחאו יחא ,ירוה תא רוכזא חצנל

 ריאמ גרבמל

 הטיא גרבמל

 לגײפ גרבמל

 ונבו הירא גרבמל

 בקעי גרבמל

 לשנא גרבמל

 הנח גרבמל

 : םיחיצנמ

 ותחפשמו השמ גרבמל
 גרבמל תיבל ן׳זכוד הדירפ

 ביבא־לת
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 1 יתחפשמ ינב רכזל
 | םידז ידיב ולפנ רשא

 הרקיה ונתחפשמ ןדבא לע
 םילבא ונא

 השמ רבהביל

 ל״ז ואדנל דוד ׳ר ברה ןינ ,הבירפ רבהביל

 ״הדוהיב־עדונ״ תחפשמל רצנ

 ױדליו ותשא ׳שרה ךײרנװל
 רזעילא רבהביל ן

 הוח רבהביל *'־# ױדלױ ותשא ׳לאיחי ךײרנװל

 י ױדלױ ותשא ׳לרב ךײרנװל
 הנח הרש רבהביל

 ותשאו לדנמ ךײרנװל
 ריאמ קחצי רבהביל

 • ־;'£■* ה!?ג דײרנװל

 ¥^^₪<זת'- '■•־•;■?%׳1 ותשאו דוד ךײרנװל

 |9|99088■■ ױדליו לכײל רלדנהנסקוא

 : םיחיצנמ

 : החיצנמ 1

 ןורשה־תמר - ןפג־־דײרנװל הנח
 ו

 ז,םױ דוד רבחכיל
 םי־תב - ותחפשמו

 ודע םתמשנ ןיחכתשמ אלו וידבאד לע לבח

 םהרבא הקפול הירא השמ גרבמל

 הבוט הקפול ןמינ תיבל לריצ גרבמל

 הוח הקפול י3₪|8* ׳לינמ גרבמל

 ותחפשמו לאימחרי הקפול םהידלי 3־ו ותשא

 ותחפשמו קיזײא הקפול 8§מז**לי ז - י8₪| הקבר גרבמל

 ותחפשמו בקעי הקפול לזײר הנח גרבמל

 9 הנױ גרבמל

 םירמ גרבמל

 בײל שריה הקםול

 השמ ןמינ

 רתסא ןמינ

 ותבו הירא יכדרמ ןמינ

 : םיחיצנמ
 :החיצנמ

 התחפשמו קש-הקפול הרש קרב ינב ותחפשמו ןמינ המלש
 לארשי ,דוהי רפב התחפשמו גרגדלוג־גרבמל לגײפ
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 ונתחפשמ תא רוכזנ יחצנ לבאו ןוגיב
 עשטיא ץיבקול

 הכלמ ץיבקול

 ץיבקול תיבל היצנח קינ׳צגומ

 ריאמ בקעי קיג׳צנומ

 ץיבקול תיבל הי׳צחר יקםלאטםדאפ

 בייל שריה יקםלאטסדאפ

 ףסוי יקסלאטםדאפ

 הכרב ץיבקול

 הנינח ץיבקול

 הרוםצ ץיבקול

 ־ןונח ץיבקול

 המלש ריאמ ץיבקול

 הלגיפ ץיבקול

 לדנײרב ותשאו עטנ ןמרלק

 םידליהו ותשא םהרבא ןמרלק

 נמ בײל־השמ ,והילא ,דוד ,הבול ןמרלק

 רול השמ היגרפ ,לצרה ץיבקול

 םהרכא ותשאו ןואיל ץיבקול

 ביבא־לת - ותחפשמו ץיבקול השמ
 הדנק - ותחפשמו ץיכקול םהרכא

 הרבח ״דקנשטױ עלעשטיא ד תב ״דלה
 הרבעשכ .קינלימחב ״ןױצ־תונב״בו ״רמושה״ב
 תוליל המש םג התשע /ץשומזל התחפשמ םע
 ♦תױנױצה תונרקה ןעמל תולועסב םימיב
 תאלמ *הצרא התלע היאושג רחאל דימ
 לארשי תמדא לע הלה הכרד םײח־תודח
 ־חתפב דתי העקת איה .1928 תגש תישארב
 ןאכ הײח ,הירוה תיבבכ אל םלוא ,הוקת

 .םינשושב םיגום ױה אל
 לש לועב רפםמ םינש הכשמ הצולחכ
 רקוב תעל תאצױ התיה ־־־ הריכש הדובע
 ,ברע תעלו םיסדרפב תכרפמ הדובעל
 ־תיב רדםל היתועש השידקה ,תיב תרקעכ
 השידקה לארשיב םאכ .האירקלו התחפשמ
 תרוםמה חורב הידלי ךוניחל הנמז בור תא
 ץק האיבהש ,תיפוריאה האושה .תידוהיה
 העזעזו השםגב העגפ ,התחפשמ ינב לע

 .התואירב תא
 התיהו תימואל חורב הכגוח התודלימ
 ימיב תירבעה תרתחמב תובהלגה תוכמותהמ

 .רזה ןוטלשה דגג דרמה
 ױה הײח ,שסגה תגידעו בוט בל תלעבכ
 םכש דימת התטהו קקזגה תרזעל שדוק

 .םײרוביצ תודסומל
 .המלועל הכלה הײח ימדב

 הקגשטױ עלעשטיא וניבא

 רתםא ונמא

 ףםױ ,קלאס ,ןמרה וגיחא

 האל ,אטײמ ןונתױחא

 : םיחיצנמה

 הקנשטױ לאומש
 הוקת־תתפ - םיפ-הקנשטױ הכלמ

 םײתעבג - רחש־ןב השמ
 הדנק - הקנשטױ השמ
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 םירקיה וניתױחאו יניחא גנירוהל חצנ ןורכזל

 (ענאס) לאנתנ ןמרביל וניבא

 יקצירז תיבל היח ןמרביל ונמא

 קיזײא ןמרביל וגחא

 אישעצ ןמרביל ונתוחא

 רתסא ןמרביל וגתוחא

 : םיחיצנמ

 הננער - ותיערו ןמרכיל ןימינב
 ביבא־לת - ןמרכיל כקעי

 חצנךורכזל ורבע ילע רילגו רירבשמ לכ
 (ב״מ םיליהת) ;

 לאומש ןיטשניול

 הבוט־לצאר ןיטשניול יתשא ׳ץיבוקציא תיבל הנח ןטרגטסול

 הלעבו הרפש ןיטשניול :ידלי !

 הרש־הנח ׳בקעי ,השמ ןיטשנױל היח רתםא ןטרגטסול ו

 הרופצ ,םײח ״דדײרפ לאכימ ןטרגטסול

 לארשי ןיטשניול םוחנ־ףסױ ןטרגטסול

 ,יכדרמ ,שיבײל ,רתסא ןיטשניול לדנײרק ןטרגטסול

 הקבר ,םוחג ,ןױצ־ןב

 :םימיצנמ : חיצנמ

 ןג־תמר - ןימשנױל כקעיו הלכ אבם־רפכ - ןטרגמםול המלש
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 ונתוחאו וניחא ,ונירוה לש םרכזל

 יכ־זרמו ןנחלא : סײחב וראשנ

 וניבא לאיחי ןיטשניול

 ונמא לסעפ ןיטשניול

 השמ ןיטשניול

 המלש ןיטשניול

 רנבא ןיטשניול

 הכרב ןיטשניול

 :םיחיצנמ

 ביבא־לת - ןיטשניול-ןמדירפ ןנודלא

 ןג־תמר - ץטשנױל יבדרמ

 פהיתוחפשמו
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 םמד םוקני ׳ה

 בקעי יקםבורדנמ

 האל לגיפ יקםבורדנמ

 לטמירפ יקםבורדנמ

 לואש ״דוח־הטלא יקסברדנמ

 לדנײש־היח יקםבורדימ

 : חיצנמ

 ביבא-לת - יןרםכורדנמ עשטיא לארשי

 ופםנש יריקי תומשנל דע־לג

 השמ ןמלמ

 הנח ןמלמ

 לאקזחי ןמלמ

 לבײל ןמלמ

 הטלז ןמלמ

 ןמלמ תיבל הקבר יקםרצנג

 יול יקסרצנג

 השאב יקםרצנג

 הדײרפ יקםרצנג

 ריאמ שזלוס

 הלײק שזלוס

 השמ שזלום

 לרב שזלום

 םירמ ,ץרפ טמירפ ,סחנפ שזלום

 םהרבא םיובנגײפ

 : החיצנמ

 בילשורי - םיובמײפףמלמ הנה

 וחצנ ןורכזל

 הטיא שזסמ

 השמ שזםמ

 שיבײל שזםמ

 ותחפשמו הקלארשי שזםמ

 ותחפשמו ןרהא שזסמ

 ותחפשמו לשרה שזסמ

 ותחפשמו לשרה שזםמ

 ותחפשמו ףלאװ יקסר׳צ׳צ

 ותחפשמו בד גרבדלוג

 ותחפשמו ףסױ קנרטספ

 : חיצנמ

 רדימע־תמר - ותחפשמו ףםױ שזםמ

 וחצנל ונברקמ שומי אל םרכז

 יכדרמ םהרבא יקציבוקרמ

 הקלױקוק תיבל לםעפ יקציבוקרמ

 לחר ,הדגיה יקציבוקרמ

 רתלא הקלױקוק

 הרש ,ןועמש ןמײרט

 הנח ,ךלמ ,היח ,רתםא ןמײרט

 ותחפשמו ךלמ הקלױקוק

 ותחפשמו רזוע גרבגזור

 :םיחיצנמ

 הקלױקוק־יקציבוקרמ רתסא

 םילשורי - התחסשמו
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 גרברבליז תיבל לגײפ ילאמ
 לאלצב ילאמ

 ןישנוז תיבל לטיג ילאמ
 ריאמ ןב לשרה ילאמ

 לאלצב ןב לשרה ילאמ
 הרפש ילאמ

 לאוי ילאמ

 ׳ץיבולכימ הקבר ילאמ

 הרש ילאמ

 לםעפ ילאמ
 השמ ילאמ

 שזצנומ תיבל תידוהי ילאמ

 לדננג רסודלוג
 החמש רםודלוג

 הבלמ רסודלוג
 הרש רסודלוג

 לחר רסודלוג

 .םמד יםכת לא ,ץרא
 ונתחפשמ ינבל חצנ ןורכזל

 ריאמ ,םו־חנ ,םחנמ ,לחר :םיכורא סײחל וראשנ

 :םיחיצנמ

 אפלא־תיב - ןמרמיצ-ילאמ לחר

 קרב־ינב - ילאמ פחנמ
 ביבא־לת - ילאמ פוחנ

 םהיתוחפשמו םוקי -יילאמ ריאמ•
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 דעל רוכזנ חצנ םרכז

 (לרב) בד יקםרוגיזדימ יבא

 לגײפ יקםרוגיזדימ ימא
 לחר יקםרוגיזדימ
 הבול יקסרוגיזדימ
 הוח יקסרוגיזדימ

 רתלא יקסרוגיזדימ
 לאיחי יקםרוגיזדימ
 הנח יקםרוגיזדימ

 רכשי יקםרוגיזדימ
 לאומש יקסרוגיזדימ

 לבאב יורש

 ותחפשמו יקסרוגיזדימ ןמל,י
 כיכא־לת

 ןבואר שזלדימ
 ה׳צלב שזלדימ

 ,הלופ ,היצוג ׳ןמלק :םידליה

 לרב ׳לםעפ
 םהידליו ותשא ״דשמ שזלדימ
 םהידליו ותשא ׳הנױ שזלדימ

 עטנ שזלדימ
 הנח שזלדימ

 םהידליו הלעב ׳לטיג שזלדימ
 םהידליו הלעב ׳הטלא שזלדימ
 םהידליו הלעב ׳הלג שזלדימ

 ףלאװ קינטדנט
 הליר קיוטדנט

 ותחפשמו קחצי קינטדנט

 טכיננרוב־שזלדימ עדײרפ
 ב־־בא־לת
 הינמרג - שזלדימ םהרכא
 הדנמ-שזלדימ כײל השמ

 ןדע םתמשנ

 יתחפשמל הבצמ
 ויון

 ףלאװ רלימ
 ינדוגיו תיבל לחר רלימ

 ױדליו ותשא ׳החמש רלימ
 םידלי 3 ׳האל ׳השמ רקנש
 םדליו הרש ׳לשיפ־ןנח קלפפ

 ותשאו םהרבא רלימ
 ןנחױ ןמיק

 רלימ תיבל לזײר ןמיק
 קעינעה רטאפ

 רלימ תיבל היח רטאפ

 ןיטשלדיא-רלימ הכיומ
 הינתנ

 9₪₪₪₪₪₪₪^₪₪^₪₪₪₪₪₪ש₪₪₪₪₪₪₪₪*

 ראשנ :םײחב סחנפ

 —וי— .....ו^יויווווו*׳ ו

 הידידי ילאמ ילאמ לדנמ ןושרג ילאמ

 לױיר ילאמ ילאמ הינמ רשא־ןב ףםױ ילאמ
 ותשאו ףםױ ילאמ ילאמ רשא לדנמ ילאמ

 ךונח ילאמ ילאמ הוח לרב ילאמ

 :םיחיצנמ ביבא־לת - ילאמ םחנפ

 ביבא־לת - ילאמ לחר
 םהיתוחםשמו
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 םיחצרמה ידייב וניתוחפשמ לש םלפנ לע דבכ לבא יפוטע

 >'• ..... הרש קינבודױמ

 |ן אגרש רעייט ןזיוןי1

 |ז 1 הלפ רעײט

 1 לארשי רעײט
 > • *׳<- ^81^1 0^ ,

 ^ י< דונח רעײט י ױ*׳• 1

 ■■■■מ■■■':.::.״ ז״ו** ו* **וו״ 5
 םײח קינבודױמ

 +* לחר קינבודױמ

 לבײפ קיגבודױמ

 אקסנימ תיבל היצפיל קינבודױמ הגײפ יקסבודאל

 לשיפ קינבודױמ םהידליו דוד יקםבודאל

 הידלױ הלעב ׳םירמ קינבדױמ םהידליו ותשא ׳שיבײל יקםבודאל

 הידליו הלעב ׳היתב קינבודױמ הדוהי לקניפרג

 םהידליו ותשא ׳לשיפ קינבודױמ םהידליו יקםבודאל תיבל היתב לקניפרג

 : החיצנמ

 ביבא־לת - ךײר־קינכודוימ םירמ

 לדנמ ןיטרומ וניבא

 ימעג ןיטרומ וגמא

 ףלאװ םהרבא ןיטרומ

 הינמ ןיטרומ

 רתםא ןיטרומ

 לזײר־רתסא ןיטרומ

 לדנײש ןיטרומ

 וניריקיו וניבוהא לש םרכזל

 : חיצנמה

 ןג-תמר - ףסױ־דוד ןיטדומ



 1168 ק י ג ל י מ ח ם ק נ פ 1167

 חצנל רנברקמ שומי אל םרכז

 ףסױ הפמ וניבא

 (רמת) המט הפמ ונמא

 לשרה הפמ ונחא

 רתלא הפמ ונחא

 םהרבא הפמ ונחא

 ױדליו ותשא ,ףסױ יקםרוגיזדימ וגדוד

 ןג־תמר - לאיחי הסמ
 ןױצל ןושאר - ןמל,י הסמ

 ןױצל ןזשאר — טורלגיצדדסמ הוח
 פהיתוחסשמו



 1170 לארשי — לבא־תועדומ 1169

 (ג״מ םיליהת) ...ביוא ץחלב רלהתא רדק המל
 וםמד םוקני ׳ה

0* 

 י*

1* 

 ףםױ גרבנרינ ןנחױ גרבנרינ רתסא ,לרעב יקםבינשוק

 רמת גרבנרינ הלב גרבנרינ לטאמ לחר ןמליפ
 רתלא גרבנריג

 רזעילא גרבנרינ :םיחיצנינ

 היבצ גרבנריג חלס הקםכינשוק־גרכנרינ

 לקעי גרבנריג השמ ןױצל־ןושאר - יקסכינשוק

 לבײפ קיגלום

 לםעפ קינלוס

 םהרבא ןאמראלק

 קױלוס תיבל הדניה ןמלרק

 לדנײש קינלוס

 הזױר קיגלוס

 הבוד קינלוס

 ןושרג קיגלוס

 הנױ ןיטשניול

 לדנײש ןיטשניול

 : חיצנמ

 יחלמ (קינלום) חשמ

 ןולוח - ותחסשמו

 הרקיה יתחפשמ רכזל
 לאומש יקםרובמם

 ץיבינגוא תיבל הטיו רתםא יקםרובמם
 תור ,ךורב ױדליו ותשא ,ףםױ יקםרובמם

 השמ יקסרובמס

 הימחנ יקםרובמס
 ־םהידלי ,בואט תיבל הכלמ יקםרובמס

 םײח ,בקעי
 ױדליו ותשא ,ןמלק יקםרובמם

 הלופ התדליו לדנײרב יקסרובמס
 הנח ,לקרמ יקםרובמם

 ותשאו ריאמ יקםרובמם
 הדליו הלעב ״דרש יקםרובמם

 הלופ יקסרובמפ
 ותשאו ריאמ יקםר׳צ׳צ

 ץיבינגוא תיבל האל־לחר יקםר׳צ׳צ

 הידליו הלעב ״דגח יקםר׳צ׳צ

 ותשאו לדנמ ץיבוקגל
 הידליו תידוהי ץיבוקבל

 םײחו ריאמ ץיבוקבל

 : חיצנס

 רוזא - ותחסשמו לאדשי יקסרוכמס

 (ג״מ םיליהת) ...ילע ימהת המר ישפנ ,יחחותשת המ
 הקלמש גרבנרינ

 הנח גרבנריג
 ״דלחר ץשל

 הידליו הלעב
 ,אפיל גרבנרינ

 ױדליו ותשא
 הליב ןמלדנמ

 ,גרבנרינ תיבל

 הידליו הלעב
 ״דדניה רלפק
 הידליו הלעב

 תיבל הרש המאי
 הלעב ,גרבנרינ

 הידליו

 םירמ זיוהנזיד
 ,גרבנרינ תיבל
 הידליו הלעב

 :חיצנמה

 (תכנרינ) רינ לישה
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 ..םמד יסכת לא ,ץרא

 חצנ ןורכזל
 ץיבלומש תיבל הרש־היח דנבטמס לאומש דנבטמם

 הלײב הרש דנבטמס המילב דנבטמס

 ןמדירפ תיבל לחר רתסא דנבטמס הנח דנבטמם

 הטיא ׳לסוי ,ריאמ ןמדירפ לאיתוקי דנבטמם

 הינה ״דבוט ״לאומש יקסלאטסדאפ בקעי דנבטמס

 הלמ ,הדלוג ,רתלא דנבטמם השמ דנבטמם

 ןרוא דנבטמם
 : החיצנמ

 ביבאהלת ~ התחפשמו ילאמ־דנכטמס ה׳בבר

 השמ טײחב ראשנ

 לאלצב שזלומס לסױ השמ שזלומם

 לרפ־היח שזלומס הלרפ ,האל ׳שיבײל שזלומס

 ריאמ שזלומס הלגיפ ׳המילב שזלומם

 הרובד יקסבוקישז םהידליו שזלומס תיבל

 תידוהי שזלומס םהרבא יקסבוקישז

 השמ :חיצנמ הוקת־חתפ - ותחפשמו שזלומס

 הנניא רשא יתחפשמ רכזל הרש םײחב הראשנ
 הירלי 2 ינלום תיבל רתסא םיובנריב ףםױ ינלום חצנ ןררכזלי

 הלחר יקסבולדיש הוח ינלום לזײר קינלום השמ קינלום >
 דלי דועו הקבר ,רב ,ןמלק ,הקלא * ױדלי ותשאו קחצי ינלוס םירמ קינלום הקבר קינלום
 ױדלי 3 .ץיבושורפמ ברה ןב ,ןױצ־ןב ינטאװאנ לסעפ קינלוס םירפא קינלוס

 היצײרפ ינטאװאנ : החיצנמ
 :החיצנמ - התחסשמו ןיטשנױ־קינלום הרש

 דוהי דפכ - יקסבוני-ינלוס הגיפ ביבא־לת
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 ונתחפשמ רכזלי

 ותשאו לאיחי יקסבשטס וניבא

 םירמ יקסבשטם

 קחצי יקסבשטס

 הרש יקסבשטם

 ןרהא יקסבשטס

 ףםױ לארשי גרבצלז

 לרימ היח גרבצלז

 ךורב גרבצלז

 :םיחיצנמ

 השמ ןמצלוש

 ביבא־לת - יכדרמ יקםכשטם

 יכצ יקםכשטם
 יקסכשמס-גרכצלז הטלא

 םמד םוקני ׳ה

 םלוע ןורכזל

 בקעי קיננ׳צולפ וניבא

 הביל קיננ׳צולפ ונמא

 ןמלק קיננ׳צולפ ונחא

 : םיחיצנמ

 ןג־תמר - גלפ־קיננ׳צולפ השמ

 שוקי ץובק - ילאמ־קיננ׳צולפ הי׳צוג

 פהיתוחפשמו

 ןמלז ריאמ םומלק והיעשי רפופ

 הרש סומלק לטיג רפופ

 בד קחצי סומלק ױדליו ותשא ,םירפא רפופ

 בד קילטנמ לרב רפופ

 יכדרמ קילטנמ ױדליו ותשא ,לאומש רפופ

 הקרצ ,היצוג ,הטײמ ,היח סומלק

 : םיחיצנמ

 יג־תמר - טוש תחפשמ
 לאידגמ - קילמנמ תחםשמ
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 לארשי תאוש תא וחכשת לא

 םרכזל

 ונתחפשמ

 ןמלז ,סחבו הנח ,יכדומ :סיכװא םײחל וראשנ

 1908 תנשב רטפנ ,לשיפ סקופ

 האל סקופ

 סקופ תיבל לםערק גרברבליז

 םידלי 3 ,קחצי גרברבליז

 םקופ תיבל לחר זמלפ

 םידלי 3 ,עשוהי ןמלפ

 1927 תנשב הרטפנ ׳הלייב םקופ

 1918 תנשב רטפג ׳ריאמ םקופ

 עטנ םולבגחר

 םידלי 4 ,הרש םולבנחר

 ױדליו ותשא ,והיעשי קחצי םולבנזור

 הבוט ןטרגנסינ

 םידלי 4 ׳ףםױ ןטרגנסינ

 סקופ תיבל לדנה הקר׳צ

 לקיעי הקר׳צ

 לשרה םורטש

 לבייט םורםש

 םורטש תיבל לסיערק שזלומס

 םידלי 3 ,לאקזחי שזלומם

 סנס םורטש

 טמירפ םורטש

 םידלי 5 ,הנח םורטש

 לסעפ ,יכדרמ שזלומם

 המילב ,ריאמ ׳לבײל שזלומם

 טאה ,ןדײ רעקינלעימכ בור רעד יװ
 ןיראטײנ יד האל רעטומ רעזדנוא ךיוא
 ־ראפ ,סיינעג ,טײרגעג ךאװ עצנאג א
 קיטשרענאד ידכ תורוחם טכאמעג קיט
 ןפיוא עטשרע יד ןײז וצ דירי ןםיוא
 ןא ןראװעג ןר*י עגנױ יד ןיא .קראמ
 ײב גגורעפפא םימ יז מאה ״דנמלא
 עריא ןזעװעג סנרסמ סעברא ערעװש

 •ךעלרעדניק ףנים
 — גריזז עסיורג ןײא ןבעל ץנאג ריא
 םלא ןגױנחעד ײז טאה יז .רעדניק עריא

 .ןדײ עײרסעג ןוא עסוג
 ןפעש ןביוהעגנ? ןיוש םאה יז ןעװ
 רעדניק יד ,ןבעל ריא ןיא תחנ לםיב א
 ,ךעלקינײא ןריזבעג ןוא טכאמעג הנותח
 ןוא גירק־סלעװ רעד ןכארבעגםיוא זיא
 ״אזו* .םוקמוא ןקידארומ םוצ טגנערבעג
 סמעדײא ,רעטכעם ײװ* עריא סימ ןעמ
 רעד סימ קעװא יז זיא ,ועלקינײא ןוא
 ןיא ןדײ הדע רעקיגלעימכ רעקיו׳ײה

 .סײקיבײא רעד

 ם,רופ יכדרמו חנח
 םקופ לארשױ הזילע

 םקו• ןסלח חימכ
 חוקת־חתפ
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 ןדע םתמשנ

 השמ קנרטספ

 רתסא־הרש קנרטסס

 הלחר קגרטםם

 לשיפ לאומש קנרטסם

 ה׳צהרש קגרטםס

 רתסא םײחב הראשנ היזדײרפ קגרטםפ

 ביבא־לת - קנרטםס הבומו ץרפ

 !חצנ ןורכזל
 הרש־היח ןמדירפ ןמלפ תיבל הקבר םײרפ

 השנמ ןמלפ- לטע סײרפ

 הקשזור ןמלפ עשענ םײרפ

 ןועמש ןמלפ לבײל סײרפ

 ריאמ ןמלפ בקעי ןמדירפ

 ם׳והילא לבײל תשא ׳לרימ ןמלפ

 ףסױ ׳לבײל ,המים־הנח ,והילא ןמדירפ

 הינתנ - םײרפ־ךײטשנורב רתםא

 ונתחפשמ תא דעל רוכזנ ןיריקיו יבוהא רכזל

 לװלעװ ןמדײרפ

 לניפ־הכלמ ןמדײרס

 ריאמ ןמדײרס

 הי׳צלב ןמדײרס

 עלאם ןמדײרפ

 לאומש ןמדײרפ

 הרש ןמדײרפ

 לדײרפ ןמדײרפ

 השמ ןמדײרפ

 לדױ ןמדײרפ

 הנעה ןמדײרפ

 אבא ןיטשלקניפ

 גרבניטש תיבל לחר ןיטשלקניפ

 ףםױ ,לטומ ׳לקעי :םהידלי

 בײל השמ ןוסקרמ

 םנבו גרבניטש תיבל הקרצ ןוםקרמ

 ודליו ותשא ,השמ גרבנײטש

 ביבא־לת - שזאיניביזגדמדײרם לחר

 - התחסששז דילראדײזנשלקניפ הרש
 ןג־תמר
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 הלחר דלוגניפ יכדרמ םײח דלוגניפ

 ותחפשמו ילתפנ ןמכוט הל׳הקבר דלוגניפ

 ותבו הדוהי דלוגניפ

 : סיחיצנמ

 יקסב׳צניפ־דלוגניפ הלפ
 ביבא־לת - יקסכ׳צניפ פהרבא

 (יד״כ לאקזהי) ...םודאב יתמקנ תא יתתנו

 השמ דלוגניפ וניבא היליצצ דלוגניפ

 האוש־. ינפל הרטפנ ״דאל דלוגניפ ונמא ןועמש דלוגניפ

 ףסױ ןמרקוצ יליל דלוגניפ

 דלוגניפ תיבל הלפ ןמרקוצ דרנרב דלוגניפ

 םירמ ןמרקוצ הינורב דלוגניפ

 דלוגניפ תיבל הבוט טרכיר יליל דלוגניפ

 הרזע טרכיר קירנה דלוגניפ

 יליל טרכיר הינר דלוגניפ

 ילתפנ דלוגניפ

 דלוגניפ הירא :םיחיצנמ
 דלוגניפ לארשי

 דלוגניפ ריאמ
 ביבא־לת — םהיתוחפשמו



 !זזצנ ןורכזל

 ל״ז ףםױ יקסב׳צניפ וניבא

 ל״ז הנח יקסב׳צניפ ונמא

 : םיחיצנמ

 יקםפ׳צניפ פודרבאו הרופצ
 ביגא־לת - יפםב׳צניפ יכדרמו ימענ

 הפיח — יןרסב׳צניפ־רלדלפ הנינפ

 רכזל

 םישודקה

 םירוהטהו

 ךונח ןמדײרפ וניבא
 הלדײא ןמדײרפ ונמא

 ױדליו ותשא ,(לװלעװי) באז ןמדײרפ וניחא
 :םיחיצנמה והילא לאומש רלדנהנםקוא ונםיג

 הוקת־חתפ — ןימינב ינוחמשףמדיירפ םהידליו ׳ןמדײרפ תיבל לחר רלדנהנםקוא ונתוחא
 וטנודוט — הדנק — בקעי ןמדײרפ ױדליו ותשא ,(רעב) בד לאומש ןמדײרפ וניחא

 פהיתוחפשמו



 םילבא רנא ,ולפנש ונידמחמו וניריקי לע

 קיזייא ץיבלשצ

 לצײר ץיבלשצ

 ₪■ ץיבלשצ תיבל היצלב ןמױנ

 ■§ ףסױ ןמױג

 ע׳ לרפ ץיבלשצ

 1 לדנײש ץיבלשצ

 םהרבא ץיבלשצ

 ףסױ־ירדרמ ץיבלשצ

 ףלאװ ץיבלשצ

 ■ השמ ץיבלשצ

 ■ ' ןמלק ,םהרבא השמ ׳הרש רטור

 תיצמילב ׳לואש ,רדנס ׳הלחר ׳לארשי רטור

 ןרע םתמשנ

 ביבא־לת - ותחסשמו ׳ץיבלש׳צ לארשי
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 ...םמד יםכת לא ,ץרא

 וניבא ׳אבא שילק

 ונמא ,יקסב׳צניפ תיבל רתסא שילק

 השרוב 1944 תנשב החצרנ ,שילק תיבל םירמ קנלב

 השרוב 1944 תנשב חצרנ ,ןױצ־ןב קנלב

 וניחא ,בקעי שילק

 ונתוחא ,הרופצ שילק

 ונחא ,ןמסיז שילק

 חצנל ונתאמ שומי אל םרכז
 • םיחיצנמ

 ותחםשמו שילק לאומש
 הפיח - ותחםשמו שילק ףסױ
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 לע וניריקי תומ תא םיכבמ ונא
 םשה־שודיק

 שיבײל ןמפיוק

 לחר ןמפיוק

 החמש ץיבינגוא

 ןמפיוק תיבל הקבר ץיבינגוא

 .הל׳השמו הדלוג :םהידלי

 דוד ןמפיוק

 לײװ תיבל הקבר ןמפיוק

 .היתב ,לדנײש :םהידלי

 סחנפ קילטנמ

 ןמפיוק תיבל תנםא קילטנמ

 הל׳הטלא :םתדלי

 ; מיחיצנמה

 גרכנשומ-ןמפיוק הזױר
 םהיתוחפשמו ןמפיוק ןועמש

 ביבא־לת

 ועריקי רכזל

 שירב ןמפיוק

 לטיג ןמפיוק

 לאומש ןמפיוק

 םײח ןמפייק

 לאיחי ןמפיוק

 : ההיצנמה

 הפיח - ץיבולביפ-ןמפיוק הנדע

 קינלימח שורגב ופסנש וניריקיל

 המלש רוטנאק

 לטאצ רוטנאק

 בקעי לאבימ רוטנאק

 קחצי ריאמ רוטנאק

 רוטנאק תיבל הליב קאװעיפש

 יכדרמ קאװעיפש

 רוטנאק תיבל הק׳האל קאװעיפש

 קחצי קאװעיפש

 השמ רלימ

 רוטנאק תיבל הדלוג־הדירפ רלימ

 ןושרג ״דל׳הרש ״דקבר ״דכלמ רוטנאק

 : חיצנמה

 ונוא תירק - ותחפשמו ףסױ רוטנאק

 זחצנ ןורכזל

 השמ ןמפיוק

 רפלב תיבל הכלמ־לטיג ןמפיוק

 ה׳לדנײש ןמפיוק

 ה׳להטײמ ןמפיוק

 :םיחיצנמה

 םילשורי - דלפנרטש-ןמפיוק היח
 היפלדאליפ - ןמפיוק םירפא
 היפלדאליפ - ןמפיוק הדוהי

 דראשטאג-ןמפיוק הלכ
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 הלודגהו הפנעה ונתחפשמ רכזל

 ילתפנ סיכורא םײחל ראשנ

 ותשאו לארשי רקוצרנק ונחא (לדנמ) םחנמ רקוצרנק וניבא

 היתב רקוצרנק ונתוחא הנח רקוצרנק ונמא

 ותשאו רכשי רקוצרנק ונחא

 ותשאו דויד רקוצרנק ונחא

 : םיחיצנמ (זירפב הרטפנ) הקלא ןהכ—רקוצרנק ונתוחא

 גיבא־לת — ותודפשמו קודצ רקוצרנק
 ביבא-לת - ותחפשמו ילתפנ רקוצרנק

 שומי אל םרכז

 1956 תנשב רטפנ ,םײח רלדנהנײלק

 שיבײל רלדנהניילק

 יקצירז תיבל היח רלדנהגײלק

 ןמלק רלדנהנײלק

 : םיחיצנמ

 ביבא־לת — היח רלדנהניילק
 קרױ־ױנ - ותחפשמו םהרבא רלדנהנײלק
 ביבא־לת - ותחפשמו השמ רלדנהנײלק

 םרײא־םונאוב - הקטניזדוגי-המילב רלדנהנײלק
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 וניריקיתא דעלרוכזנ םחכשנ אל םלועל

*1* 

4 1 

¥ 
41 

 ףםױ םיכורא םײחל ראשנ

 וניבא ׳ןושרג ןמיק

 ונמא ״דקבר ןמיק

 קחצי ןמיק

 הטלא ןמיק

 למיר ןמיק

 ךינח ןמיק

 באז ׳היח ׳ףםױ גרבנזור

 דוד ,לזײר ,ןנחױ ןמיק

 לסעפ ,היתב ,קחצי ,ץיבומלק

 לםעפ ,ריאמ סקופ

 ריאמ ״דשמ ,הקבר דוד ,קחצי ץיבומלק

 הדניה ,לסיז ׳רזעילא ,לרעב ץיבומלק

 רתלא ,רתסא ,לסעפ ״דםדה ,קחצי טײלג

 קדױ־ױנ ביבא־לת - ותחפשמו ףםױ ןמיק

 הרקיה ונתחפשמ לע םילבאתמ ונא
 ...הלפנ רשא

 עשילא ןחוק הלגיפ ןחוק

 רתםא ןחוק םהרבא יקםרימיזק

 ףםױ ןחוק רתסא יקסרימיזק

 קנרטספ תיבל היבצ ןחוק לאומש ןחוק

 יכדרמ ןחוק לגנ תיבל הרש ןחוק

 לדנײש ןחוק לדגײרב ןחוק

 ןחוק תיבל לדנײרב יקסרימיזק

 1925 תנשב רטפנ ,לשיפ יכדרמ ןחוק

 1931 תנשב השרוב לפנ ,לאקזחי ןחוק

 :החיצנמ

 ביבא־לת - התחפשמו ליפרק-ןחוק הכיכח

 עזיור לבונק ,בקעי לבונק :ונירוה

 םהידליו היצלב ותשא ,ךלמ לבונק ונחא

 םהידליו לבונק תיבל הרשו עשוהי םיובסונ

 והילא הטסירױ

 ןג־תמר - לכונק-םוש יכצ ;םיחיצנמ
 םײתעבג - לכונק ריאמ

 (הקירמא) יםרזד־ױנ - הטםירוי לואש

1 

 ןורכזל

 םלוע

 ן

1 

 הנח הקבורק ונתוחא לחר הקבורק ונמא

 ביבא-לת - ץיכרוה-הקכורק הבומ :םיחיצנמ
 ןולוח - ךילרא-הקבורק הכלמ
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 םכתא רוכזנ חצנל

 לחר ,לארשי ,לשרה :סיכורא םײחל וראשנ

 וניבנ׳־ ,השמ יקםנימק

 ונמא ׳לטיג יקםנימק

 יקסנימק תיבל הדירפ הקסבינשיק

 םתדליו קיזײא יקםבינשוק

 הדניה יקםנימק

 היצנח יקסנימק

 לדנמ יקםנימק

 הבוט יקםנימק

 החמש יקםנימק

 ןמינ לשרה רקיה וניבא

 ל״ז לדנײרב הרקיה ונמא

 ןמױנ-הקסניןכק הנה נםיחיצנמה
 קרב־ינב - פתחפשמו ןמינ המלש

 ב״הרא ,טיורטד - ןמינ יכדרמ
 יקסנימק לשרה

 קרױ־ױנ - םתחסשמו יקסנימק לארשי
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 (ז״ד לאקזחד ...הרמ וקעזיו ׳םליוקב דילע ועימשהו

 קחצי הקליבוק

 לגיפ הקליבוק

 השמ הקליבוק

 םהידליו יקםרוגיזדימ תיבל ׳הוח הקליבוק

 קחצי־ןמלק ןמדירפ

 םהידליו הקליבוק תיבל היצמילב ןמדירפ

 הדש קדימז

 םהידליו םהרבא קדימז

 הלעבו לחר הקליבוק

 םהרבא הקליבוק

 הרקיה ונתחפשמ רכזל

 ףלאװ ץנױז

 תידוהי הקליביק

 לדנײש ץגױז

 ױדליו ותשא לאירזע ץנױז

 השמ ץנױז

 םדלױ הוח ץנױז

 רודגיבא ץנױז

 הקדיבוק בקעי
 הקליבוק־ץנײז ה־יתב

 ןמרופ־הקליבוק היבצ
 םתחפשמו ץנויז בקעי

 ןױצל־ןושאר

 וניבוהא תא רוכזנ רדוק ןוגיב

 בײל־םהרבא טימשרפוק

 לזײר־לדנה טימשרפוק

 ותשאו ץרפ טימשרפוק

 התדליו לריצ טימשרפוק

 המולב ץײז

 הביל־לדנײש ץײז

 השמ ץיבודיוד

 הכלמ ץיבודיוד

 ןרעיורט דיא לעװ קיבייא
 ןענאמרעד גאטײװ טימ װא

 שטיװאלפאט עשט׳םהרבא רעטאפ ןרעײט ןײמ

 עביוט עמאמ ערעײט ןײמ

 רעדניק ןוא יורפ ץיז ׳ריאמ רעדורב ןײמ

 רעדגיק ןוא עינאמ רעטםעװש ןײמ

 (דינח) ךאניעה וא ןמלק רעדירב ענײמ

 המחור ׳ריאמ ׳ךורב ,יכדרמ ץיבודיוד

 :םיחיצנמה

 - ץיכודיוד תיבמ ותשאו מימשרפוק םײח השמ

 (ריאמדלוג) שטיװאלפאמ הרש הנח

 ךײרקנארפ ,יםנאנ
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 רניריקיו ונתחפשמ ראפ לש םרכזל

 1930 תנשב רטפנ ׳קחצי לארשי טרנילק וניבא

 הדניה־המילב טרנילק ונמא

 ןבואר רתלא טרנילק ונחא

 םידלי 2 ,הלירמ טרנילק

 לבײל קיצליו

 הזיור קיצליו

 הטלז קיצליו

 (לוראק) לאיתוקי רבײש

 םהרבא רנקצלוה

 הוח רנקצלוה

 : םיחיצנמ

 קרױ־ױנ - התחסשמו רבײרש-טדנילק לחר

 ןולוח - ותחפשמו טרנילק ףסױ

 לרימ הנח גרברבליז ןדע - םתמשנ

 ױדליו ותשא ,המלש גרברבליז ףסױ ןמפיוק

 לאומש ץעיאנוד לגייפ ןמפיוק

 םהידליו האל־לחר ץעיאנוד השמ ןמפיוק

 ןמלז גרברבליז ״דרש ,לדנײש ,המחנ ,ריאמ־קחצי ,עמעט ,לזײר ןמפיוק

 םדליו הזיור־הניב גרברבליז היבצ ,הכלמ ,לחר

 רזעילא ןמפיוק :םיחיצנמ
 גרברבליז תיבל רתסא ןמםיוק

 הפיח ״ םתחפשמו קחצי גרברבליז
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 ■ לאומש טיור
 : הרש טיור

 םיפםא תיבל

 לארשי טיור :

 ^ םהרבא טיור
 ■ לבײל טיור !

■
ך
 

■
 |1 דיאמ םואבנזור 

 הרש םואבנזור |־: *§1111?

 1■ ■ הרופצ םואבנזור 1
 לחר םואבגזור

 דעל ררכזנ
 קחצי דינח םולבנזור הלופ םולבנזור

 הקבר הלחמ םולבנזור םוחנ םולבנזור

 םירמ לםפ םולבנזור הבוט טלבנבױט

 םידליהו הלעב ױדליו ותשא ׳דלמ טלבנביוט

 בקעי־םהרבא םולבנזור ױדליו ותשא ׳השמ טלבנביוט

 ױדליו ותשא הידליו הלעב ׳הוױע׳צ טלבנביוט

 הדוהי יכדרמ םולבנזור

 קיוײא ,הנח :םיכורא םײחל וראשנ

 ןײצל־ןושאר - טיור כקעיו הנח :םיחיצנמ
 היםור - פואכנזור קיזײא

 : םיחיצנמ

 הפיח - ןםלדונ-םולכנזור הכומ תהסשמ

 יריקיו יבוהא רכזל

 (ץינפוטםב טחושה לש ונב) דוד ץישפיל

 ןאינװרד תיבל לחר ץישפיל

 ףםױ ץישפיל

 דבכױ ץישפיל

 ליםפ ץישפיל

 הרובד ץישפיל

 : החיצנמ

 םײחעבג - ץיכוקרמ-ץישפיל המולכ

 הרש ץישפיל
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 םכחכשנ אל םלועל

 הנדשארה םלועה תמחלמ ףוםב רטפנ ׳שיבײל םולבנזור

 1939־ב הרטפג ׳לדנײרב םולבנזור

 קאזיא גרברבליז

 לחר גרברבליז

 םולבנזור תיבל

 הינה גרברבליז

 קילול גרברבליז

 הדליו היצחר םולבנזור

 יכדרמ םולבנחר

 1954 הקירמאב רטפנ

 רכשי םולבנזור

 1955 הקירמאב רטפנ

 : םיחיצנמ

 הפיח - לזײמ-פולגנזור הנח
 ביבא־לת - פולכנזור דלמ
 קרױ־ױנ _ פולפנזור דינח

 םהיתוחפשמו י
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 חכשנ אל וניבוהאר וניריקי תא

 ריאמ םהרבא םולבנזור יבא

 לדנײש םולבנזור ימא

 םולבגזור תיבל לחר רגניז

 םדליו קינג רגניז

 הלשרה םולבנזור

 (היםורב לפנ) םײח שיבײל םולבנזור

 הל׳הרש םולבנזור

 הל׳האל םולבנזור

 ביבא־לת - התחסשמו טכורפ-מולבנױר היח
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 דעל רוכזנ

 '4$ דוד יקסגיזדר

 ץיבוקשרה תיבל לגײפ יקסניזדר

 הרש יקסניזדר

 לחר יקסניזדר

 בײל־ןועמש יקםגיזדר

 ||| הניר לוקסיױו

 ■ ןתנ לוקםײװ

 8 לוקסיױו תיבל הקגורב יקסבולדיש

 ||§| לװלעװ יקםבולדיש

 שיבײל ץיבוקשרה

 | ןבו תב ,רלימ תיבל לגײפ ץיבוקשרה

 1 בקעי ץיבוקשרה

 1 גרבניו תיבל הבוט ץיבוקשרה

 1 לסױ קחצי ץיבוקשרה

 | הלוז ץיבוקשרה

 1 ץיבוקשרה תיבל לטיג טסילדלוג

 1 ונבו השמ טסילדלוג

 1 הנח ץיבוקשרה

 1 הלעבו היתב ץיבוקשרה

 | ױנב ינשו ותשא ,המלש ץיבוקשרה

 םײח לדנס

 ץיבוקשרה תיבל לדנײרב לדנם

 רתסאו ןבואר ץיבוקשרה

 .לכױ־קחצי ,הדלוג ׳היח ,לחר ׳לסיז ,רזעילא ץיבוקשרה

 םהידליו ,האל־הישב ,דוד־לאומש ץיבוקשרה

 : םיחיצנמ

 לזנא-הקסנלזדר היתפ
 דוד ץיכוקשרה

 לאידגמ - פהיתוחסשמו
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 ןיחכתשמ אלו וידכאד לע לבח

 ןתנ־דוד גרבנטור
 היח־הגיפ גרבנטור

 גרבנטור תיבל הקבר־הדלוג ינדוגיו
 שיבײל יגדוגיו

 התבו הלופ ינדוגיו
 גרבנטור תיבל הלב ןהכ

 תונב 2 ׳קחנזי ןהכ
 חםפ גרבנטור
 קחנזי גרבנטור
 הקר* גרבנטור
 המלש גרבנטור
 הלמ גרבנטור

 הניבם גרבנטור
 הניגר גרבנטור

 : םיחיגגמ

 ■ יכלז ןרהא נרגנטור
 םהרבא גרכנטור

 נןםוי-םײח נרכנטור
 - םהױווחםשמו

 ודרפנ אל םתומבו םהײחב םימיענהו םיבהאנה

 הרש ןיבור םהידליו ןיבור תיבל הטיא לדור

 קילז ןמײלק דוד גולק

 ןיבור תיבל הדײרפ ןמײלק םדליו ןיבור תיבל לדננג גולק

 השמ ,םהרבא ,הזיור ,לשיפ :םהידלי הלדא טקשמ

 ױדליו ותשא ,לאירזע ןיבור לזײר טקשמ

 עקפאק ןיבור רתסא לשים

 םהידליו קילטנמ תיבל רתסא ןיבור ןרהא לשיפ

 דוד לשיפ

 :םיחױזנמ

 ןנ־תמר - ילתםנ ןיכור
 וכע - אכא ןיכור
 םהיתוחסשמו

 ןרהא לדור
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 .אבר הימש שדקתיו לדגתי

 דוד ןתנ רוש
 היצבוט רוש
 הכרב רוש

 לאױ גרברבליז
 לדנײרק גרברבליז

 ה׳לחר גרברבליז
 קחצי גרברבליז

 דוד־קחצי טסילדלוג
 יכדרמ יקםבולזוק

 יקםבולזוק
 יקםבולזוק
 יקסבולזוק
 יקםבוכי׳צ
 יקםבוכי׳צ
 יקסבוכי׳צ
 יקםבוכי׳צ
 יקםבוכי׳צ
 יקםבוכי׳צ

 הםדה ,האל
 לדנמ־םײח

 היצלב
 בקעי

 לדנײרק

 הל׳מהרבא
 לאומש־םײח

 ריאמ יקסבולזוק
 לדנײרק יקסבולזוק

 ךונח יקםבולזוק
 לאיתוקי יקםבולזוק
 הצנימ יקסבולזוק
 לגײפ יקסבולזוק
 הקבר יקסבולזוק
 סחנפ יקםבולזוק
 דוד יקםבולזוק

 ונידמחמו וניריקי תא דעל רוכזנ

 : םיחיצנמ

 קרױ־ױנ - המלא רוש
 קרױ־ױנ - לכײפ רוש

 קרױ־ױנ - רוש תיבל הרש טסילדלוג
 קרױ־ױנ - יכדרמ רוש
 קרױ־ױנ - םהרכא רוש

 םהיתוחסשמו
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 עקירעמא

 קנעדנא ןקילײה םוצ

 סעילימאפ ערעײז טימ רעדירב ענעמוקעגמוא־שיגארט׳ ערעזדנוא ןופ

 וואלסאראי עדלאג־הנח רעטסעווש עטצללע ןײמ ןופ הבצמ יד ןליהטנא סײב ץלעק ןיא תורבקה תיב ןפייוא

 רעכאמנצימ בקעי־םהרבא ןב ריאמ

 רעכאמנצימ בקעי־םהרבא ןב יבצ־םײח

 ־ײה רעײא .ןסעגראפ טשיג לאמנײק ךײא ןלעװ רימ

 ןיא טצירקעגנײא ןבײלב קיבײא טעװ קנעדנא רעקיל

 טיוט רעשיגארט רעײא •רעצרעה ענעכארבעצ ערעזנוא

 קיבײא זנוא טעװ ,ש״מי םיחצור־רעלטיה יד ךרוד

 קלמעה ךל השע רשא תא רוכז״ םעד ןענאמרעד

 .״ינמרגה

 .ה .ב .צ .נ .ת

 קראי־ױנ - עילימאס ןוא ץנימ רזעילא-השמ



 1216 קינלעימנ םקגם 1215

 םוצ
 קנעדנא וקיבײא

 :סעילימאפ יד װפ

 סיפםא

 טיור

 עפאמ ןוא

 :טקיבײאראס

 קראי־ױנ - זזחםשמ ןוא םיסםא ףסױ



 עקירעמןן - ןגאלארקעג

 קנעדנא ןקיבײא םוצ

 :החפשמ רעכעלסעגראפמוא װא רערעײט ןײמ ןופ

 יקצירז דוד ןתנ רעטאפ

 יקצירז על׳המילב רעטומ

 יקצירז לרעם רעטםעװש

 יקצירז לריצ רעטסעװש

 יקצירז עשטלאב רעטסעװש

 יקצירז עשט׳האל רעטסעװש

 יקצירז לרעפ רעטסעװש

 יקצירז הניד רעטםעװש

 זיא

 תוחפשמ ערעײז

 ןסעגראס טשױ לאמנײק ךײא ןלעוז רימ

 (יןלצירז) םיװײד לאכימ-דורנ ןוא ינימ



 1220 קינלעימכ סקנם 1219

 קנעדנא םוצ

 ןאמראלק המלש ׳ר רעטאפ ןביל רעזדנוא ןופ

 (גירק ןראפ ןראװעג רטפנ ׳קינלימחב יחרזמה ישארמ)

 (עשטלאב) עלײב־רתסא רעטומ עביל רעזדנוא

 שיבײל־קחצי רעדורב רעזדנוא

 אקלעמש־לאומש רעדורב רעזדנוא

 בקעי־לארשי רעדורב רעזדנוא

 לבײט רעטסעװש רעזדנוא

 עדלאג רעטסעװש רעזדנוא

 עשט׳לחר רעטםעװש רעזדנוא

 על׳הנח רעטסעװש רעזדנוא

 דנאלםור ןיא .ד .װ .ק נ ךרוד טעדראמרעד אבא־םהרבא רעדורב

 תוחפשמ ערעײז טימ

 יד ןיא ןעמוקעגמוא

 ןופ ן ר ע מ א ק ־ ז א ג

 .יקנילבערט

 רעקינלעימכ ןפיוא דליב סאד

 ײב 1929 יאי ןיא תורבקה־תיב

 רעטאפ רעזנוא ןופ הבצמ רעד

 .ל״ז המלש ׳ר

 סחנפ ,הבול ׳לסיז ןבעל םע

 :ןקיבײאראפ

 קראי־ױנ - ןאמראלק הםדה
 ביבא־לת - ןאמראלק-ןײטשנראב לסיז

 ביבא־לת - ןאמראלק-סיכאכ אכול
 שי־תב - ןאמראלק םחנפ

 קראי־ױנ - ןאמראלק והילא
 תוחפשמ ערעייז ןוא



 1222 ע ול י ר ע מ א ןגאלארקענ 1221



 1224 קיגלעימכ סקנס 1223

 !ולנעדנא םוצ

 עביל ענײמ

 םירמ־הרש ,לאיחי וןרעטלע

 עילימאפ ןײז ןוא ןושרג רעדורב

 לםאי רעדורב

 ןקנעדנא םוצ

 רערעײט ןײמ ןופ

 רעביל ןוא

 טקיבײאראם

 יקצילראג-שטױואןררעב (לדנײרב) אמרעב

 קראי־ױנ - החסשמ ןוא
 קראי־ױנ - יקצילראג-סמאיליװ הנח



 1226 עקירןןמא ןגאלארקענ 1225

 קנעדנא ןקילײה םוצ
 החפשמ רערעײט ויימ װפ

 טםילדלאג לרעב

 טסילדלאג הנח־רתסא

 טסילדלאג היח־הכלמ

 טסילדלאג לאקזחי־לארשי

 טסילדלאג לזײר־עמילב

 טסילדלאג הקבר־עלעג

 טסילדלאג הרפש

 טסילדלאג שרעה קימיא

 טסילדלאג שיבײל

 אבא־השמ שטיװעלעדנעמ

 לדנימ שטיװעלעדנעמ

 : םקיבײאראפ

 קראי־ױנ - החסשמ ןוא מסילדלאג ןתנ

 יד ךרוד טכארבעגמוא ׳ןימינב רעטאפ ןביל ץימ ןופ

 , 1914 ראי ןיא זקאזאק

 ןאמרעביל הרש רעטומ עביל ןײמ

 ,לאומש ,ענאס ,הנח :רעדירב ןוא רעטםעװש ענײמ

 טימ עדלאג ןוא עמים ,רםיא ,עקצרעה ,לסױ ,אבא

 .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ערעײז

 רןיורט ןקידנעטש ןיא

 קראי־ױנ - ןאמרעביל-סאראי עלייב

 םרצ

 וקיבײא

 יקנעדנא

 ןוא םולבנראק לדנעמ־שראה :ערעײט ערעזדנוא ןופ

 רעטכאט ,ןאמ ריא ןוא לגײפ רעטבאט ,הנח יורס ןײז

 קראי־ױנ - פדלכנראק אבא־השמ ןוא המלש .רעדניק טימ ןאמ ריא ןוא עשאב



 1228 קינלעימכ סקגפ 1227

 !הינב לע הכבמ לחר

 .ל״ז יקםײגוב ךריב ׳ר תב דלעפגײטש ע׳לחר יתשא תמשנ ׳םלוע ןורכזל

 תלשממ י״ע םהײח ימדב ופטקנ רשא ,על׳םהרבא יגבו ,על׳הרובד ,על׳היח ,על׳המילב :יתונב

 .ו״שמי רלטיה לש ןודז

 םהל התיה תפומלו תרוסמה חורב הינב תא הכניח ',ע׳לחר התיה דסח תבהואו םימש־תארי תשא

 .הישעמו הבל בוט דעב הובהא םישנא .היכרדב

 .םיחצרמ ידיב ולפנ רשא יתונבו ינב ,יתשא תומ לע ינוגיו ירבש לודג המ

 ם י ש ו ד ק ל ן ו י צ
 ,ליכאר ותשא ,ל״ז דלפנײטש יבצ־םהרבא ׳ר ןב רזעילא־ןועמש יחא תמשנ ,םלוע ןורכזל

 ׳על׳היח ,על׳המילב ,עלעוײר :ױתונב •,על׳םהרבא ,קחצי־ךורב :ױנב

 םשה־שודק לע םשפנ תא ורסמש

 ואכ. רשא על׳םהרבא םנבו (עשטלאמ) הכלמ־המולב יתוחאו ףפוקשריה לאומש יסיג םלוע ןורכזל

 .םיחצרמה ידיב ולפנו ונרקבל שדוקה ץראמ

 .שדקתנו תרכנ רשא ל״ז גרבצלז לאיחי ׳רב םירפא ירבח תא םג רוכזא

 :ישפנ ישחרל ןמאנ יוטב םה ןנוקמה והימדי ירבד

 . הדודשה יתחםשמ ינבו ימעדוב יללח תא הלילו םמױ הכבאו ,העמד רוקמ יניעו — םימ ישאר ןתי ימ

 .ה .ב .צ ,נ .ת

 :םיחיצנמה

 דלםנײזנש עשוהי
 דלסנײטש ףריכ

 דלסנײםש לארשי
 תירבה־תוצראב - םהיתוחפשמו



 1230 עקירעמא ןגאלארקענ 1229

 .ןבעל עזדנימ ןוא קיזײא

 (סעשטיא םולש לקעי) יקצילראג לקעי רעטאפ רעזנוא ןופ

 .ם־חנ ׳עשט׳האל ׳שיבײל ,עשטיא־םולש ׳עביוט :רעדניק ןוא הנח רעטומ רעזנוא ןופ

 ,טאר־טאטש רעקינלעימכ ןיא רעײטשראפ רעשידײ א ןזעודעג םעשטיא־םולש לקעי זיא טײצ ליפ

 ןײז טימ טמשעג .ןינע ןשידײ ןדעי ראפ ןזעװעג שפנ רסומ ךיז .המלש הנומאב רעוט־ללכ א

 .טסײג םעד ןיא ןגיוצרעד רע טאה רעדניק ענײז ךיוא .תוטשפ ןוא טײקכעלרע

 !קנעדנא ןײז דובכ

 :ןקיבײאראפ

 קראי־ױנ - יקצילראג עיזדגימ ןוא ,ריזײא



 1232 קינלעימכ סקנפ 1231

 קנעדנא ןקיבײא םוצ

 ןימינב ןוא עקצרעה :ענעבילבעג ןבעל

 :־ועטאפ ןכעלסעגראפמוא רעזנוא ןום

 יקצערוקס (־ןונזו) דאניעה

 ׳סיצאנ ענעטלאשראפ יד ךרוד ןראװעג טכארבעגמוא זיא סאװ ,עילימאפ רעצנאג רעזדנוא ןוא

 !םמש חמי

 :וקיבײאראם

 יקצןןרוןרס ץמינג ץא השמ־לאומש ,עקצרןןה
 - תוחסשמ ערעײז טימ

 קראיױיג



 1234 עקירעמא — ןגאלארקענ 1233



 קינלעימכ םקנפ 1235

 הבצמ

1236 

 טשינ דײא רימ ןלעװ ןקיבײא
 ןםעגראפ

 רעביל רעזדנוא ןוא והיעשי רעטאם ןביל רעזדנוא

 םאװ ׳ןשטנעמ עכעלרע עמורפ ׳רעםאפ לטיג רעטומ

 ןוא ןדײ רעקינלעימכ עלא טימ ןעמוקעגמוא ןענעז

 .יקנילבערט

 יורפ ץיז טימ רעפאפ לאומש רעדורב רעזדגוא

 טימ (רעטכאט ס׳טחוש השמ םהרבא) ,הכלמ־לדנײש

 •ךײרקנארפ ןיא ןעמוקעגמוא רעדניק 2 ערעײז

 עשטוג יורפ ןײז טימ רעפאפ םירפא רעדורב רעזדנוא

 רעד ײב קינלעימכ ןיא ןעמוקעגמוא ,רעטכאט ןוא

 .גנולדיזסיוא רעטשרע

 ויא ןלאפעג ,רעפאפ לרעב רעדורב ןגנױ רעזדנוא

 ;װיטקא ןיא 1939 ראי ןיא ןשטײד יד טימ ףמאק

 .רעטילימ ןשיליופ םײב טסניד

 ןוא ןעגיזוק ,םרעטאפ ןוא סעמאמ עלא ערעזדנוא

 .ןעקנעדעג דימת ךײא ןלעװ רימ — םעקגיזוק

 : ענעבילבראם־רעיורט ײא

 - םעילימאפ יד טימ עטײמ ןוא הקבר ,לדײא
 קראי־ױנ

 ליטאמ רעטסעװש ערעײט ןוא לדנײש רעטומ עביל ןײמ
 עלא טימ ןעמאזוצ ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעװ ,יקםװעשזארטם

 .יקעלבערט ןופ ןרעמאק־זאג יד ןיא ןדײ רעקינלעימכ
 .ןבעל ןײמ ןופ עדנע יד זיב ןעקנעדעג ריא לעװ העטומ ןײמ ,ריד
 ־אב קידנעטש לעװ ריא •ןבעל רעװש אזא טכאמעגכרוד טסאה

 •ה״ע רעטאפ ןײמ — ןאמ םענעכראטשראפ־גנױ ןײד ןענייװ
 ,טײקמורפ ןײד ץראה ןײמ ןיא ןגארט קיבײא לעװ׳כ ^עמאמ
 סנײד ןענעװאד םאד ןיא בוט־םױ תבש ןטיהפא ןײד ,טײקםטוג
 ,ליטאמ לרעטסעװש רעײט ןײמ ,ריד לעװ׳כ .ן־וערט טימ
 ר״נת רעלטיפאק יד טוג קנעדעג׳כ ♦ןסעגראפ טשינ לאמנײק

 .ןוגיג ןשידײ ]טימ ,ןײש יוזא טרימאלקעד טסאה סאװ
 ? ןסעגראפ רײא ריא ןעק יװ

 סרעטעפ ענײמ עלא ןופ קנעדנא רעד רעײט רייא רימ זיא סע
 .רעדניק ערעײז ןוא סעמומ

 קראי־ױנ - עילימאפ ץא יקסװעשזארטם רתלא
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 1240 קינלעימכ םקנפ 1239

 קנעדנא םוצ

 ׳ןמחנ רעדירב ןביל ןײמ ןופ

 רעדניק ערעײט ןוא יורפ ןײז

 ןסעגראפ טשינ לאמנײק ךײא לעוו- ךיא

 טארמיצ שיכײל

 :עילימאפ רערעײט ןוא רעביל רעזדנוא ןופ

 רעזײפש בוד בקעי :רעטאפ

 יקסוואלאקימ עזיור :רעטומ

 לםאי ׳יתבש :רעדורב

 הקבר־הנח :רעטסעװש

 !ןםעגראפ טשינ לאמנײק ךײא ןלעװ רימ

 רעזײסש היזײא .דמ

 קנעדנא םוצ קנעדנא םוצ

 ערעײט ענײמ ןופ
 ןרעטלע עביל ענײמ ןופ

 ךאבנעגיױוצ עשיז רעטאפ

 ךאבנעגיױוצ עפיצ רעטומ

 רעדניק ןוא ןאמ ׳םירמ רעטםעװש

 הוח רעטסעװש

 ןיטראמ ךלמ

 יקצינרעשז־ןיטראמ עביל

 הקבר ׳עלײב :רעטםעװש

 לסעפ ןוא הכלמ

 ךאבנעגײװצײנרעז חאר ןוא ינדעז ,לאס דאפנעגײװצ-יגרןןז זואר



 װרכזל קנעדנא םוצ

 ןרעטלע ערעײט ןוא עביל ענײמ ןופ ערעייט ענײמ ןופ

 שטיװאבוקאי לאיחי־לארשי ןײטשרעבליז הווז־לדגײש ןוא עטנ :ןרעטלע

 שטיװאבוקאי־קאנרעטסאפ לגײפ הרובד רעטסעװש

 < הוח ןוא לרעפ ׳הרש :םרעטםעװש אביקע ׳עיניפ ־רעדירב

 לטאמ ןוא ךערײב ׳עשטיא :רעדירב רעדגיק ןוא ןעיורפ ערעײז

 .יןעקנעדעג ךײא רימ ןלעװ קיבײא .יןסעגראפ טשיג לאמגײק ךײא ןלעװ רימ

 עילימאפ ןוא שטיװאכוקאי-ןאפמאש עלײכ ןײטשרעבליז-םארבלאװ שטנאלכ

 קנעדנא ןקיבײא םוצ םלוע ןורכזל

 ; עילימאפ ןוא בואט בקעי

 עילימאם ןוא שטיװאראמ ןנחױ

 עילימאפ ןוא יקצנעיװעיזד סױ

 עילימאפ ןוא יקםרובמאס לאומש

 עילימאפ ןוא יקסרובמאס ףסױ

 עביל ערעזדנוא ןופ

 קאנרעטסאפ לאקזחי :ןרעטלע

 קאגרעטםאפ־יקםראװאנ לגײפ

 הנח ׳עלײב ׳הרש :םרעטםעװש

 ךערײב ןיא לאבימ ׳שיבײל :רעדירב

 !ןעקנעדעג ךייא רימ ןלעװ קיבײא עילימאפ ןוא יקםרובמאם הימחנ

 עילימאם ןוא כואט ימײה
 ןזײארעקא-קאנרעטפאפ עמיס

 קאנרעטםאפ הוה ןוא



 1244 קינלעימכ סקנפ 1243

 !?נעדנא םוצ

 ןרעטלע עביל ענײמ ןופ

 1901 הנשה שאר־ברע ןראװעג רטפנ ,עשוהי ׳ר ןב םחנמ

 1919 ןיא ןראװעג רטפנ ,דוד תב עגייפ

 :טקיגײאראם

 ■ החפשמ ץא ןאממכער עשוהי
 אכאבאלא ,םראפער

 טין !^ם^סמד־ ס£ סטמ פט.07£ס

 ¥¥£¥*! ¥אם ?£8.1. £¥¥£¥5£¥

 סם.4¥¥, 5ם£1^ם1, ^נאזם סם¥1נ\1 \¥0££

 £181161 0(11(1 0110(1101 2ס(מ11{2]ס?

 £.0(011011, סס▼!(!״ ¥ס36£״ £611-21011, £8(1161: 0(1101 £(101161

 קנעדנא םוצ

 ןראװעג טכארבעגמוא ןענעז סאװ ,ערעײט ערעזדגוא ןופ

 ש״מי ,רעלטיה ןופ

 (רעגעלרעפ םײה רעד ןופ) עלעגײפ רעטומ

 ןײטשולב הרש ןוא ,תידוהי ׳הכלמ רעטסעװש

 םעילימאפ ערעײז טימ

 ו ןעקנעדעג קיבײא ךײא ןלעװ רימ

 וסעגראפ טשינ לאמנײק ולעװ רימ

 ןענעז עכלעװ רעדורב ןוא רעטסעװש רעזדנוא

 .ש״מי ןרעלטיה ייב ןראוועג טעטכינראפ

 ןײטשאלפ ל,ראי-יכדרמ ,םוחנ
 רעקורד זואר ןלא רתלא





 248 קינלעימכ םקנפ 1247

 װרכזל

 ערעײט ערעזדגוא ןופ

 לטיג־ענעה ןוא השמ :ןרעטלע

 הרש ןוא הגח :רעטסעװש

 יכדרמ ןוא רזעילא ,אבא :רעדירב

 סניזוק ןוא סעטגאט ,סלקנא

 עראיזד ןדחמש ןוא לארשי

 1)01)21 61*3111 1)01*11 10 1116 £31*61115 ס1 ¥6011161 30(1

 ?631 ?6511111311, \¥0111(1 11?6 1ס ?376 !?15 \¥ז1116מ

 111 סטז ^!©מבסזץ 6סס?.

 1מ ¥[611101*>ז ס1 013^ ?61076(1 ,£31*6015, ¥60?161

 30(1 ?651 ?65?013ס, 30^ 013ץ 1?ז66 ?זס1?6ז3:

 1^10565, 26110?, 15ז361 ?65?0130 \\ז?0 176^6 3? ?1116

 5^ 1?6 06זס13ס5 1ס 0?1מ161ס1?—?0130. ¥150 £סז

 "111 103ץ 311015, 1100165, 0,0115105, §ז30(1ס101?6ז5

 3001 §ז30(1[31?6ז5.

 קנעדנא ןקיבײא םוצ

 קישטליװ לדײרפ ןוא לםאי ןרעטלע ערעזדנוא ןופ

 עטאלז ןוא יורם ,לבײל :רעדורב רעזדניא

 ןוא עינאמ רעטכאט ריא עלײב :־זעטסעװש רעזדנוא

 .טראבםיױו לטאמ רעגאװש

 קישטליוװ חשמ ןוא עלעג ,ןןיגאמ ׳הקפר-הגח

 קנעדנא ױא
 ערעײט ןוא עביל ענײמ ןופ

 יקםװאשראװ לרעמעט ןוא בײל־זושמ :ןרעטלע

 דבכױ ׳לגײפ ׳האל ׳הנח :רעטםעװש

 לאכימ ׳םײח ׳לקנאי :רעדירב

 ןןםעגראפ טשינ לאמנײק ךײא לעװ ךיא

 ןאמרעדעפ-יקסװאשראװ הוח

 ןורכזל

 ה״ע סאראי הקבר ןוא ףסוי

 רעדירב ײװצ ןוא ןרעטסעװש ריפ

 1941 ןיא קינלעימכ ןיא ןעמוקעגמוא

 דעטכאט ענעבילכעגנבעל — םאראײךײר אגנא

 גאלקאב טײלםדנאל רעקינלעימכ עלא טימ ןעמאזוצ

 עטסביל ןוא עטגעאנ ערעזנוא ןופ םוקמוא םעד דיא

 ןיא ןעמוקעגמוא ךעלרעדיוש יוזא ןענעז עכלעװ

 שטאכ .םיחצור עשיצאנ יד ךרוד ןראװעג טקיליטראפ

 רעבא סע טעװ ׳אטשינ רעמ זיא קינלעימכ עשידײ םאד

 ןיא רימ ראפ — ןורכז רעזנוא ןיא ןבײלבראפ דימת

 קיגלעימכ ןיא ןבאה עכלעװ ׳רוד ןײמ ןופ ערעדנא

 רעזנוא ןופ ןראי עטסרעײט ןוא עטסעב יד טגנערבראפ

 .גנודליבטסבלעז ןוא רוטלוק ןופ הביבם א ןיא טנגױ

 • קינלעימכ לטעטש ןײמ ןסעגראפ טשינ לאמנײק לעוױכ

 ךאמצײװ-גרעכנעזאי לרעמעמ



 1250 עקירעמא ןגאלארקענ 1249

 ןרעטלע ערעזדנוא ןופ קנעדנא ױא

 ןאמלים לצאר ןוא לבייל

 ןאמליס אװע ׳עשעצ ,אינאה :רעטםעװש

 רזעילא :רעדורב

 ןאמלים לטאמ־לחר :עילימאפ רעזדנוא

 החפשמ ןוא ןאמלים םהרבא

 ןאמטוג עגײפ

 רעטכאט ןוא ןאמ ,ןאמדירפ רזוםא

 קדאי ױנ - ןאמליס לכײל ןופ רעדניק יד

 ׳ימענ רעטומ עביל ןוא ןיטראמ לדנאמ רעטאפ רעזדנוא ןופ קנעדנא ןקילײה סוצ

 ׳עלעדנײש מא לזײר־רתםא רעטסעװש עטסגגױ ײװצ ןוא ףלאװ רעדורב
 •ןדײ רעקינלעימב עלא טימ ןעמאזוצ סיצאנ יד ךרוד ןראװעג טכארבעגמוא ןענעז עבלעװ

 עגנײ יד ןיא .ןדײז ןײמ ןופ ןוז עטםנעטארעג יד ןופ רענײא ןזעװעג זיא לדנאמ רעטאפ רעזנוא

 .הניגנ ראפ שוח א טאהעג ןוא הליפת־לעב רעטוג א ןעװעג .הבישי א ןיא טנרעלעג ןראי

 קראטש טאה רע םאװ ןופ ,ןטלאהעגרעטנוא רעדניק יד םיא ןבאה תורימז ןעגניז םײב תבש

 ףלאװ רעדורב ןוא רעטאפ ןײמ ןבאה גירק־טלעװ ןטיױוצ ןופ ךורבםיוא ןטימ .טאהעג האנה

 טאה עירעמראדנאשז־רעלטיה יד .תבש ףיוא שײלפ טלעטשעגוצ שפנ תריםמ טימ םײהעג ןיא

 רערעטצניפ א ןיא ראי ץנאג א ףיוא טראפשראפ ןוא טריטםערא רעטאפ םעד ,טםוװרעד ךיז

 רעבא זיא גנואײרפאב יד .טײרפעג ןדײ רעקינלעימכ עלא ךיז ןבאה גנואײרפאב ןײז טימ .הםיפת

 .גנוטכינראפ ןוא גנולדיזםיוא רעדר אפ ןטאנאמ ײװצ ראג ןזעװענ

 ןעקנעדעג קיבײא דײא ןלעװ רימ

 רעדניק ץא יורפ ,ןיטראמ עשוהי
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 ןבילוצ רעיורט ןפיט סיוא וקירד ,1959 ראי םענופ עטמאאב
 זיא עכלעװ קינלעימכ ויא הליהק רעשידײ רעד ןופ םוקמוא
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 1258 עדאגאק —ןגאלארקענ 1251

 ןסעגראפ טשינ לאמנײק ןלעװ רימ
 ערעײט ערעזדנוא

 ױרפ ןוא טםילדלאג עקשטוב

 ואמ ריא ןוא ןאמראלק־טסילדלאג לחר רעטכאט

 טםילדלאג דוד ןוא ןושרג :ןיז

 : טקיבײאראפ

 מםילדלאג שירוא

 טסילדלאג עשטיא

 טסילדלאג לשרעה
 אטנאראט - תוהסשמ ערעײז ןוא

 ןיא טצירקעגנײא קיבײא ףיוא
 ערעײט ענײמ ,ןורכז רעזנוא

 ,ןרעטלע

 רעטסעװש
 רעדירב ןוא

 ,ןאמריב ףסױ
 יורפ ןײז

 דעדניק װא

 : טקיבײאראפ

 החפשמ ןײז ןוא ןאמריכ לשיפ
 אטנאראט ,אדאנאק

 ןאמריב לשיפ ןבעל ןבילבעג



 1260 קינ לעימכ םקנפ 1259

 ערעײט ערעזנרא ועקנעדעג רימ ןלעװ קיבײא

 ולאבינאק-רעלטיה יד ןרפ ועמרקעגמרא וענעז סאװ

 רעטאפ ןײמ ׳בײל־שריה זיוהנזיד

 רעטומ ןײמ ׳לזײר זיוהנזיד

 עדלאג זיוהנזיד

 לסאי זיוהנזיד

 יורפ ןוא רעװעשעלאמ דוד־לאומש

 יורפ ןײז ןוא שרעה לאומש יקםװאקנימ

 שימלאק ןוא לחר רעדניק ערעײז

 : םקיבײאראל

 עדאנאק ,אטנאראט - עילימאפ ץא עקלא־שי זיוהנזיד



 1262 עיאנאק - ןגאלארקענ 1261

 קנעדנא ןוא רעיורט וקידנעטש ןיא
 החפשמ רערעײט רעזדנוא דאנ

 ןענײװאב רימ ןלעװ דימת

 החפשמ ענעמוקעגמוא חעזנוא

 קינפאשט בקעי

 (ןוז םרעגיונעג לבײפ)

 רעדניק ןוא יורפ ןײז

 :ןקינײאראס

 !דחסשמ רעד ןוס ענעכילבראפ יד

 אביקע ינבאװדעי

 הזזמש ינבאװדעי

 לדנאמ ינבאװדעי

 ןמלק ינבאװדעי

 רתלא ינבאװדעי

 רעדניק ןוא ןעיורפ ערעײז

 :טקיבײאראס

 אטנאראט - ןעזאר-ינכאומעי הדוהי



 1264 קינלעימכ סקנפ 1263

 ענעםעגראפ טשינ ערעזנוא װפ קנעדנא םוצ

 סעילימאפ ערעײז ךוא רעטסעװש ןוא רעדורב /חעטלע

 םיחצור עשיצאנ יד דרוד ןעמוקעגמוא ןענעז םאװ

 :סקיבײאראפ

 אטנאראט - לעקגיפראג־טײלג לטיג ןוא ךלמ

 ןײמ דאנ רעיורט ןפיט ןיא
 החפשמ רערעײט

 עראלק יורפ ןוא גרעבנעשאמ דוד ,רעטאפ ןײמ

 עביוט ,השמ ,עינאמ :רעדניק

 יורפ ןײז ןוא גרעבנעשאמ המלש

 לםעפ ,עדלעז :רעדניק

 ,גרעבנעשאמ ,אפור לםאי

 .הרש ,הנח־רתםא

 (רעװעשטניפ) ךײרנרהע לדוד ׳ר

 ךײרנרהע לדניה

 ךײרנרהע לרעפ

 ךעלקיגײא ןוא םמעדײא ,רעטבעט ,ןיז

 רעדניק ןוא יורפ ,רעװש עשוהי ׳ר

 דניק ןוא יורפ ,רעװש ןתנ

 םכחכשנ אל םלועל

 :םקיבײאראס

 לאערטנאט - גרעכנעשאמ עשטײפ

 אטנאראט - ךײרנרחע ןתנ
 ןאדנאל - ,רעװש השמ
 סעילימאם ערעײז ןוא



 רעצרעה ערעזנוא ױא טצירקעגנײא
 ןענעז קיבײא ףיוא

 ןאמפײז לדנײש ץא לקעי חעטלע ענײמ

 ,עדניה רעטםעװש

 דוד־ןועמש ןוא עשטרעב :רעדירב

 ןאמײנ לדנײש

 ןאמײנ דוד

 ןאמײנ עשוהי

 ןאמײנ סחנפ

 ןאמײנ המחנ

 :טקיבײאראפ

 אטנאראט - עילימאפ ץא ןאמפײז עישעצ

 קנעדנא וקילײה םוצ

 הכלמ יורפ יד ,שזאסאמ עקלארשי ןו־נ

 רעדניק ערעײז ןוא

 ורעדירב יד

 ״דשמ ןוא עקצראה ,ןורהא ,לשראה

 •רעדניק ןוא ןעיורפ ערעײז

 1938 ראי ןיא ןבראטשעג ,שזאסאמ עדניה

 — רעדניק ןוא יורפ ,רענײש לאיחי־רתלא

 גנולדיזסיוא רעד תעב ןעמוקעגמוא

 :טקיבײאראפ

 אטנאראט - םארגלימ-רענײש עינאמ
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 1272 קינלעימכ םקנפ 1271

 ערעײט ערעזנרא ןענײװאב קידנעטש ןלעװ רימ
 ישעטאט רעד זיא רימ בילוצ״

 ...״ץואװעג ןםאשרעד
 עטסערג יד טאה׳מ ןעװ ,גאט ןיא סאד ךיז טאה ןבױהעגנא...

 רירא .אקסישזראקס ןײק טקישעגקעװא טנגױ רעד ןופ טײהרעמ

 זדנוא ןופ טלאמעד ןעמ טאה עלהשמ ןוז ןײז טימ לארשי

 גנ־ילײטפא רעטסרעװש רעד ןיא קעװא ןענעז ײז .ןסירעגקעװא

 ןעמוקאב טשינ ןםע ןעמ טאה טראד .טימאניד ןוא עיצינומא ןופ

 גאט ןדעי ןגאלש .רעװש טזומעג ןעמ טאה ןטעברא רעבא

 יװ ןקוקוצ טנעקעג טשינ טאה לארטײ .לאמראנ ןעװעג זיא

 ןופ ןעמונעגקעװא רע טאה העגגוה ןופ טנײװ על׳השמ ןײז

 ןײז ןבעגעג ןוא ןעמוקאב אי טאה׳מ סאװ ,לסיב סאד ליומ ןײז

 ךעצײרד א ,רעטלע ןקידנעילב ןיא ןעװעג זיא עלהשמ ...דניק

 טנײװעגוצ ןעװעג טשינ זיא ןוא ןסע טפראדעג טאה ,לגנײ קירעי

 זיא רעטעפש ןכאװ 6 ןיא .ןעגנוגנידאב עכעלקערש עכלעזא וצ

 ןלאװשעג םיא ןענעז סיפ יד זא ,טרעטאמראפ יוזא ןעװעג לארשי

 יד .ןײג טנעקעג טשיו טעברא רעד וצ טאה רע ןוא ןראװעג

 ןוא עשטירפ רעד ןופ טפעלשעגרעטנורא םיא ןבאה רעדרעמ

 באה ךיא ןעװ ,ןבעגעגהעביא על׳השמ רימ טאה םאד .ןסאשרעד

 : רימ קידנגאז רעטעפש טאנאמ ףניפ ןיא ןפארטעג םיא טימ ךיז

 טשינ טאה רע .ןראװעג ןסאשרעד ישעטאט ןײמ זיא רימ בילוצ״

 ןלאװשעג רע זיא ראפרעד .ןבעגעגקעװא ץלא רימ ראנ ןסעגעג

 ־רעד רעײז רימ טימ ךיז טאה עלהשמ ...״רעגנוה ראפ ןראװעג

 טמסראפ טאה ״ךארפ״ י רעד .גנאל ףיוא טשינ רעבא — טײרפ

 דניק סאד יױ ןעזעגוצ ךיא באה ןגיוא ענײמ טימ .ןעגנול ענײז

 לארשי רעגאװש ןײמ ןופ ןוא עלעבאט רעטסעװש ןײמ ןופ

 .סיוא םאזגנאל טײג ,טםילדלאג

 ײװצ ערעדנא יד ןופ לרוג רעד ןעװעג ךיוא זיא ךעלנע

 ןעינאזוצ ןעמוקעגמוא ןענעז עכלעװ ,עלעזײר ןוא לאכימ /רעדניק

 .״רעטומ רעײז טימ
 י!־.׳סװעינש8װיל הנח ןופ ןבירשעג װירב א ןופ)

 .סעגאװש ריא ןופ רעדורב םוצ

 קנעדנא ןקיבײא םוצ
 החפשמ רעכעלסעגראפמוא ןײמ ןופ

 רעדניק ןוא יורפ ןײז ,לװלעװ קאנרעטםאפ

 עזיור יורפ ןוא שיבײל קאנרעטסאפ

 היבצ ,לשרעה קאנרעטםאפ

 רעדניק ןוא יורפ ,רזעילא קאנרעטםאפ

 רעדניק ןוא יירפ ,דוד עלעצ ,קעינאמ קאנרעטסאפ

 עלעדנימ ׳לבײל ׳לסאי ,לדנײש ,השמ ,הקבר יקסלאטםדאפ

 רעדגיק ערעײז ןוא לחר ,רזעילא שזאסאמ

 : טקיבײאראפ

 - עילימאפ דיא ןוא שילאג—ןראנרעטסאפ םירמ
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 עילימאפ ןײז ןוא לרעב יקםװעינשאװק

 לארשי טסילדלאג

 עלעביוט יקםװעינשאװק־טסילדלאג

 השמ טםילדלאג

 לאכימ טסילדלאג

 עלעזײר טסילדלאג

 ׳יקםװארדנעמ לטעמירפ

 סעילימאפ ערעײז טימ רעטכעט ןוא ןיז עריא

 :טקיבײאראפ

 ןאמ ריא טימ יקסױעינשאװק עשטהנח
 אפנאראט - יקסװארדנעמ עטנ
 ביבא־לת - ההפשמ ןײז ןוא טםילדלאג לטאמ

 הכרבל םנורכז
 החמש ,רכשי ׳והילא ׳עלײב ךײרנעװעל

 עלערעב ,לדנעמ ,קחצי ,לשרעה ךײרנעװעל

 םירמ ׳לגײפ ׳ןתנ רעקוצ

 1יסעפ ׳על׳היח ,ןנחױ ׳רעדניק עריא ׳םעדוה ״דקבר סיל

 לסעפ יורפ ןײז ןוא םיל רתלא ׳ר

 עילימאפ עצנאג ןײז ןוא יקםװארדנעמ בקעי ר

 : טקיבײאראפ

 אטנאראט ןאדנאל - החסשמ ןײז ןוא רעקוצ םהרכא



 ןוא רעצ טימ
 ןענאמרעד קיטײװ

 החפשמ רעזדנוא רימ
 ־לארשי :ןרעטלע

 הרש ןוא לאיחי

 ףלאװ־לאומש :רעדורב

 דניק ןוא יורפ טימ

 המלש־אבא :רעדורב

 עלעג רעטסעװש

 רעדניק ןוא ןאמ

 רתםא :רעטסעװש

 ערעזדנוא דאנ רעיורט ןפיט ןיא
 ןרעטלע

 לאיטלפ רעטאפ

 גרעבנעזײא לציה רעטומ

 :ןקיבײאראפ

 ,לװלעװ ,הקכר-הדש ׳לטאמ ,בקעי
 ץא ;-,עכנעזײא לשרעה ,המלש ,לזײר
 םערײא־םאנעוב ןיא - תוחפשמ ערעײז

 ל׳השמ רעװש

 םעד) יקםראװאנ

 (ןתוחמ סדיגמ

 !ןסעגראפ טשינ ןלעװ רימ

 ןוא קינראװארב קילעז
 בערײא-סאנעוב - עילימאפ

 ןענאמרעד דײא רימ ןלעװ קיבײא
 ןאמזאלג לרעפ־היח רעטומ ערעײט

 לחר־הנח רעטםעװש

 רעדניק ײרד ערעײז ןוא רזעילא ןאמ

 - עילימאפ ןוא קינראװארכ לדײרפ
 שערײא־םאנעוב

 ערעײט ענײמ ןופ קנעדנא ןיא

 רעיורט ןקיבײא ןיא

 סערײא־םאנעוב - יקסנילרעב לםאי
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 ןעקנעדעג רימ ולעור קיבײא

 ענעה ןוא קנאלב השמ ןרעטלע ערעײט ערעזדנוא

 (רעטםלאג םײה רעד ןופ)

 רעדניק ערעײז ןוא קנאלב לםיז ןוא לבײל

 קנעדנא ןקיטכיל םוצ
 רעטסעװש ןוא ןרעטלע ערעזנוא

 (ןרעטלע) קנאלב היח ,ןאמלוש דאניעה

 (רעטסעװש) קנאלב לסיז

 :מקיבײאראפ

 ,רעטםלאכ ןימינב ,קנאלב לםעפ ,םומלאק השמ

 רעדניק ןוא קנאלב הרש
 יעטפלא:ןימינכ ,קנאלכ לסעפ ,סומלאק השמ

 רעדניק ןוא קנאלכ הרש

 ןורכז־תבצמ
 רקיה םרכז םע םידחיתמ ונא שאר יגכרומו םינבואמ

 קנדימו יקנילברט תופרשמב האושה יללח ׳ונתחפשמ לש

 ייושחמו עודי רחוס ,ח״ת ,םישנאב רקיה שיא ל״ז וניבא

 םיובנירג והילא ׳ר ןב השמ ׳ר ,רדגםכלא ידיסח

 םינבר תחפשמל תב עניב ,ל״ז ונמא

 קילטגמ לקױ הלעבו אקײפ וגתוחא

 םיובנירג לדנײש ותשאו ריאמ־ילא ונחא

 םיובנירג אקײפ ותשאו לאיחי ונחא

 לעפיק דוד הלעבו הנח ונתוחא

 לדנײרט ותשאו ןועמש ונחא

 םיובנירג הרש ונתוחא

 ימדב הפטקנש םיובנירג לארשי לש םתב ,ל״ז הניב

 .15ן תב התױהב הײח

 לארשי ,ביבא־לת - הוטרד-םיוכנירג לגײפ
 !םלוכ בל ירוהט םרײא־םאנעוב - ותחפשמו םיוכנירג לארשי



 חצנ ןורכזל
 ןרעטלע ענײמ ןסעגראפ טשינ לעװ ךיא

 רעדירב ןוא רעטםעװש

 ןאמצײװ עלעטע רעטומ ,דוד רעטאפ

 עזוג לטאמ ןאמ ריא טימ םירמ רעטםעװש

 ןאמ ריא טימ עלעטאמ רעטסעװש

 רעדגיק ןוא שטיװאמלאק לאױ

 עזיור יורפ ןײז טימ םײח רעדורב

 רעדניק ןוא

 : טקיבײאראפ
 םערײא-סאנעוב - םױבגידנ עלײ?

 וקנעדנא ןקילײה םוצ
 ןאמדירפ לסעפ רעטסעװש ,השמ רעגאװש רעזדנוא

 קחצי ,בקעי־םײח :קינעמילפ

 !ןםעגראפ טשינ לאמנײק לעװ ריא
 •.רעדורב ןוא רעטסעװש ,ןרעטלע ענײמ

 האל־הרש ןוא םײח :ןרעטלע

 רעדניק ןוא עלײב יורפ ןײז טימ לדנעמ :רעדורב

 והילא ןוא ןמלז

 רעדניק ןוא לאױ ןאמ ריא טימ הנח .•רעטסעװש

 (רעלקאש) לדנעמ ןאמ ריא טימ לזײר

 רעדניק ןוא

 ןוא יװעל השמ ןאמ ריא טימ רתםא

 רעדניק

 רעיורט ןקידנעטש ןיא
 םערײא־םאנעוב _ יװעל הלאװ

 !רוכזי

 :ןרעטלע ענײמ

 אגראװ הניד ןוא שריה

 אגראװ הבלמ ןוא עזדנאמ :רעטםעװש

 לדנעמ רעדורב

 עדײז־עבאב יד

 טנעמאיד טעכאי ןוא קחצי

 טנעמאיד לחר־הנח עמומ יד

 םהרבא ןאמ ריא טימ קישטװארק היח

 בקעי ןוא הכלמ :רעדניק

 רעטכאט רעײז

 םערײא־םאנעוב - אגראװ הנח
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 ןופ קנעדנא ןקילײה םעד דובכ
 והחפשמ רענעטינשראפ רעזדנוא

 ;ייטשנעװעל הרש־היח ,דוד־ןתג :ןרעטלע ערעזדנוא

 הרש :רעדניק ,לדנײש יורפ ןײז ,לדנעמ רעדורב

 על׳המלש ןוא םירמ ,הרובד

 עשטמהרבא ןוא לאיחי :רעדירב

 :ןקיבײאראפ

 פוחנ ןוא עשטיא-םולש ,ריאמ-לסױ ,ליסןר
 תוחפשמ עדעײז ןוא - ןײטשנעװעל

 ןםעגראפ טשינ לאמנײק ןלעװ רימ
 והחפשמ רערעײט רעזדנוא

 על׳הכלמ רעטומ ןוא םהרבא :ןרעטלע

 יבאנק םײח ןאמ ריא טימ עשט׳הנח :רעטםעװש

 1 דניק ןוא

 ןאסנעדירפ בקעי ןאמ ריא טימ עלעוױר :רעטסעװש

 דניק ןוא

 םיובנעזאר ןאמ ריא טימ לטאמ :רעטםעװש

 ן ׳.■׳

 % 9 ״ י-י

 יקנעדנא ןקיבײא םוצ
 עלעגײפ יורפ ,שאנירטאק שיבײל :ןרעטלע ענײמ

 רעדניק ןוא ןאמ ריא טימ לחר :רעטםעװש

 רעדניק ןוא יורפ ןײז טימ דוד :רעדורב

 רעדניק ןוא יורפ ןײז טימ ליקאי :רעדורב

 רעדניק ןוא יורפ ןײז טימ רעב־לשיפ :רעדורב

 רעדניק ןוא יורפ ןײז טימ לםױ :רעדורב

 : טקיבײאראפ

 יקםװאדאל ה,רסר

 י קנעדנא ןקילײה םוצ
 עצישזאנ לטאמ ןוא םולש ןרעטלע ערעײט ערעזדנוא

 רעײז ןוא דלאװנירג הנינח ןאמ ריא ׳לחר רעטםעװש

 עלעטאמ דניק

 עלײב יורפ ןײז ןוא קחצי רעדורב

 זיערײא־םאנעוב - עצישזאנ עמירפ ןוא עלײכ

11 

■■1 
 רעיורם ןקיבײא ןיא

 שזאלדימ חשמ ןוא והילא
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 ןענאמרעד ריא לעװ קיבײא
 ןעקנעדעג ןוא
 ערעײט ענײמ

 לזײר־לטיג ןוא רעזײל :ןרעטלע

 המלש ןוא לװײפ־לאומש ,ריאמ־שריה :רעדירב

 םהרבא ןאמ ריא טימ עמילב :רעטסעװש

 רעדניק ןוא יקםרעשטעשט

 רעיורט ןקיבײא ןיא

 םערײא־םאנעוב - ץאלפנײלק שיכײל

 ןרוכזי

 עכעלסעגראפמוא ,ערעײט ןײמ
 — החפשמ

 הכלמ־רתםא ןוא רתלא :ןרעטלע

 ןאמ ריא טימ לדנימ־הנח :רעטסעװש

 רעדניק ןוא גרעבנעזאר רזוע

 ׳רעדניק ןוא עפאמ קילעז ןאמ ריא טימ לטאצ

 ׳רעדניק ןוא ןאמײרט ןועמש ןאמ ריא טימ על׳הרש

 רעדניק ןוא יקצעיװאקאמ יכדרמ ןאמ ריא טימ לסעפ

 דעדניק ןוא האל יורפ ןײז ׳השמ :רעדירב

 רעדניק ןוא הרובד יורפ ןײז ׳ךלמילא

 : טקיבײאראפ

 םערייא־םאנעוב - החפשמ ץיז ןוא עקלאיקוק לפױ

 ץראה ןכארבעצ א טימ

 ערעײט ענײמ ריא ואמרעד

 האל־הרובד יורפ

 רזעילא ןוא לטיג ׳לסעפ־היבצ :רעדניק

 !ןםעגראפ טשינ ײז ויא לעװ לאמנײק

 !קנעדנא ןקיבײא םוצ
 עזיור ןוא לפאק :ןרעטלע ענײמ

 גרעבשרעה םײח ןאמ ריא טימ עשטײפ רעטסעװש

 דניק יוא

 יורפ ןײז טימ לשרעה רעדורב

 : טקיבײאראפ

 םערײא־םאנעוב - ןאמראלק שינאמ

 םערײא־םאנעוב - ןעפאק לאומש



 קנעדנא ןקיבײא ןיא

 ערעײט ערעזדנוא ןופ

 ץועיורט רימ
 !עכעלםעגראפמוא ערעזדנוא דאנ

 עמילב ׳עשטיא־יכדרמ :ןרעטלע

 ןילרעב ריאמ ןאמ ריא טימ על׳הרש ־ רעטםעװש

 רעדניק ןוא

 ןוא סײרפ םײח ןאמ ריא טימ עדלאג :רעטסעװש

 רעדניק

 ביורטנעזאר השנמ ןאמ ריא טימ עלעגײפ :רעטסעװש

 רעדניק ןוא (ץעלםײװ ןופ)

 : סקיבײאראפ

 םערײא־םאנעוב - ינאימור לאומש ןוא שיבײל

 גרעבנעזאר לרימ .גרעבנעזאר לשיפ ־ ןרעטלע

 גרעבנעזאר הרובד :רעטםעװש

 ערײז ןוא עבאב ׳רעגיװש ןוא רעװש

 :ןקיבײאראפ

 ,גרעבנעטאר ןועמש
 גרעבנעזאר עלעגײפ

 רעדניק ןוא

 םלוע ןורכזל
 ערעײט ערעזדנוא

 (רעבאמ־רעגײז) גרעבנײװ יאמש רעטאפ

 לזײר רעטומ

 הנח ׳םירמ :רעטםעװש

 עלעטאמ רעדורב

 .דליב ןפייא ענעבילבעגנבעל

 עדעצײר ןיא ריאמ ,םײח־לאומש

 אעדױועטנאזי - גרעבנײו םײח-לאומש : ןקיבײאראפ
 לארשי _ ריאז:ןוא הרש
 עניטנעגרא - עלעצײד
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 ןקנעדנא ןקיטכיל םוצ
 רעדורב ןוא רעטםעװש ,רעטומ ןײמ

 עלערעפ רעטומ

 רעדניק ןוא לדײרפ יורפ ןײז טימ שיבײל רעדורב

 ןאמרעװארב לשיפ ןאמ ריא טימ הכלמ רעטםעװש

 רעדניק ןוא

 !ןםעגראפ טשינ ךײא לעװ ךיא

 גרןןבנזאר ןילעגײפ
 ןאמלרעפ לפאי ןום ױרפ

 !ענעםעגראפ־טשינ ערעײט ענײמ

 האל־הנח רעטומ ןוא לםאי־בקעי רעטאפ

 רעדניק ןוא יורפ ןײז טימ השמ רעדורב

 רעדניק ןוא יורפ ןײז טימ לשיפ רעדורב

 דניק ןוא יורפ ןײז טימ םהרבא רעדורב

 דניק ןוא יורפ ןײז טימ לטאמ רעדורב

 וערעײט ענײמ ןײװאב דיא

 רעדניק ןוא רעקוצ ןאמ ריא טימ תידוהי רעטםעװש ץימ

 רעדניק ןוא ןאמדירם ןתג ןאמ ריא טימ לטע

 : סקיבײאראפ

 םערײא־םאנעוב - רעקנעש עביוט

 : טקיבײאראם

 זיראפ - ןאמרעװארפ ריאמ-שדאה
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 • ררכזי
 ענײמ ןופ ףניפ טימ ןרעטלע ענײמ הבגמ א לעטש ךיא

 ׳תוחפשמ ערעײז טימ רעדירב ןוא רעמםעװש

 ־אדײמ ןוא םישטנעיװשא ׳יקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא

 ךיא לעװ הרובק וצ .םנוױוא־זאג יד ןיא טנערבראם ,קענ

 טיוט ןקידלושמוא רעײא ראפ ןוא ןעגנערב טצעי ךײא

 ןופ ךוב־רוכזי ןיא ןלעטש הבצמ ענעריפאפ א שטאכ

 .םישודק ערעזדגוא

 שירעב־לצעג רזעילא רעטאפ ןײא

 לולא שדוחב ב״י ׳ראי 42 ײב ןבראטשעג

 ;קינלעימכ ןיא ,1918 ,ח״ערת

 טחוש קחצי ןופ רעטכאט ׳עדלאג־לחר רעטומ ןײמ

 עקארק ןיא ,1925 ׳תבטב ז״ט ןבראטשעג

 ןאמ ריא טימ עשטנאח רעטםעװש עטסטלע יד

 ןופ רערעל ןוא רעםישזער־רעטאעט ,ןאמײנ עלעשטיא

 ;רעדניק ערעײז טימ ,עלוש־םקלאפ רעשידײ רעד

 ןאמטאר ,טנעמאיד עקצראה ןאמ ןטימ לטיג רעטםעװש

 .דעדניק ערעײז טימ ,קינלעימכ טאר־טאטש ןיא

 ,לעכאפ לרעב ןאמ ריא ןוא לרעפ רעטםעװש

 ראפ הסיפת רעצלעק ןיא טעדראמרעד

 .םזינומאק

 דניק ןוא יורפ ןײז טימ השמ רעדורב

 ■<וא יורפ ןײז טימ קחצי רעדורב רעטםגנױ רעד ןוא

 .עיצאטראפעד ףיוא ןעמוקעגמוא הגיק

 ;טקיבײאואפ

 זיראפ - םױבלטײד (לראש) ןןשוהי

 ןבעל גנױ רעײז םאור עילימאפ ערעײט ױימ ןופ קנעדנא םוצ

 םזיצאנ ןשיראבראב םעד ררוד ןראװעג ןטינשראפ זיא

 ביוטלקרעט לטיג ןוא בקעי :ןרעטלע

 רעדניק ערעײז טימ רעגאװש ןוא על׳הנח רעטסעװש

 רעדניק טימ לקניפראג ןאמ ןוא לרעפ־הרש רעטםעװש

 רעדניק ןוא יורפ ,ביוטלקרעט לסאי רעדורב

 רעדניק ןוא יורפ ,ביוטלקרעט שיבײל רעדורב

 רעגאװש ,רעטסעװש ,םידײא ,רעטכאט הניק ןוא ןאמ ןטימ עינעג רעטסעװש

 :טקיבײאואפ
 !)סזא \'א§מ£5-?3516זמ31ז, ?305
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 ןעקנעדעג רימ ןלעװ קיבײא

 היח רעטומ רעזדנוא ,בקעי־םהרבא רעטאפ רעזדנוא

 רעדניק ןוא ןעיורפ ערעײז טימ לאומש ןוא לשיפ רעדירב ערעזדנוא

 רעדניק ןוא רענעמ ערעײז טימ לחר ןוא עינאמ ׳הקבר םרעטםעװש ערעזדנוא

 וםמש חמי ׳םיצאנ עשיראבראב יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 :טקיבײאראפ

 זיראפ - גוצראכ המלש ןוא לאיחי

 קנעדנא ןקילײה םרצ

 עלײב רעטומ ןוא לארשי רעטאפ ןײמ

 רעדניק ןוא יורפ ןײז טימ ריאמ רעדורב

 .רעדניק ןוא רענעמ ערעײז ׳לטיג ןוא האל ׳לחר רעטסעװש

 !ןםעגראפ טשינ ךײא ךיא לעװ לאמנײק

 זיראפ - גרעבדלאג םחנפ
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 ןסעגראפ טשינ לאמנײק לעװ ויא

 זיראפ ןופ עיצאטראפעד רעד תעב ןעמוקעגמוא

 עילימאפ ןײז טימ ןטראגנאל לדנעמ רעדורב ןײמ

 ,קינלעימכ ןיא ןעמוקעגמוא

 :טקיבײאראפ

 זיראפ - קינלןגגיא עניכ

 ןקנעדנא ןקיבײא םוצ

 יריקי לש םרכזל

 גרעבמעל השמ רעטאפ ןײמ

 גרעבמעל עדלאג רעטומ ץימ

 רעדירב ןוא רעטםעװש

 גרעבמעל לאיחי־דוד

 גרעבמעל לאקזחי

 גרעבמעל החנ

 גרעבמעל עדײרפ

 גרעבמעל לאומש

 רעדירב ענײמ
 :רעטםעװשןוא

 רעדניק ןוא יורפ ׳םחנפ ןאמקירב

 רעדניק ןוא יורפ ״דמלש ןאמקירב

 רעדניק ןוא יורפ ,רזעילא־ריאמ ןאמקירב

 רעדניק ןוא הרובד ןאמקירב

 רעדניק ןוא יורפ ׳לאכימ ןאמקירב

 רעדניק ןוא יורם ,םוחנ ןאמקירב

 : םקיבײאראפ

 !?ינשמעױזש-ןאמכירב על׳הרש

 רעיורט ןיא ןבילבראס

 זיראפ - ןןילימאס ןוא גרעבמעל כקעי
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 דיא ןאמרעד רעצ סיררג טימ

 תעב זעמוקעגמוא ,לדײא־היח קאינשטעיװ יורפ ןײמ

 .זיראפ ןיא עיצאטראפעד רעד

 רעדגיק ײװצ טימ לחר יורפ ןײז ,לאומש קאינשטעיװ

 שורג םעד תעב קינלעימכ ןיא ןעמוקעגמוא

6.10.1942. 

 !ךעקנעדעג דײא רימ ולעװ קיבײא

 ףלאװ־םײח רעגאװש ןוא לחיר :רעטסעװש ןײמ

 ןיא ןעמוקעגמוא ,רעדגיק ײװצ ערעײז טימ קאלפאפ

 .קינלעימכ

 :טקיבײאראפ

 זיראפ - קאינשטעױו קאשז

 קנעדנא ןקיבײא םוצ

 :עופ רעטומ ׳ןמלז רעטאפ רעזדנוא

 עלײב — רעדניק ײװצ טימ עדלאג־עדניה יורפ

 .ע׳לחר ןוא

 ןעיורפ ערעײז טימ םײח ןוא לארשי ׳שיבײל :רעדירב

 .רעדניק ןוא

 :טקיבײאראפ

 זיראפ - יקצאכארקס כקעי ץא קחצי

 :טקיבײאראפ

 זיראפ - יקצעיװאקטאר ריאמ

 רעיורט וקיבײא ויא
 :ערעײטערעזדנואדאנ

 ׳ןײטשלקניפ (רעקעב) רעזײל רעטאפ

 .1936 ןיא ןבראטשעג

 קילעז ןאמ ןוא ערבאד רעטסעװש ׳עביוט רעטומ

 .רעדניק ןוא לעגרוג

 עלאפ ןוא עשטמילב רעטסעװש

 רודגיבא רעדורב

 .איסא עביל ןוא עיסיז ןופ רעטכאט יד ׳ערבאד עניזוק

 זיראפ — ןײטשלקניפ לטיג :טעיבײאראפ
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 קבעדנא ןקיבײא םרצ

 ,טסילדלאג םײח רעטאפ רעזדנוא ןופ

 ׳ןראי רעקיצנאװצ יד ןיא ןבראטשעג

 לאיחי לארשי רעדירב רעזנוא

 טנעגױ דעדנעילב ןײז ןיא ןבראטשעג

 טסילדלאג האל־רתסא רעטומ רעזדנוא

 רעדניק ןוא ןאמ ריא טימ לחר רעטסעװש

 — דוד רעדורב ןוא

 .ד״יה ,םיחצור עשטײד יד ךרוד ןעמוקעגמוא עלא

 ןםײחה רורצב הרורצ םתמשנ יהת

 :ןרעיורט סע

 ךײרקנארפ ,םנעל - טסילדלאג ןועמש
 עדאנאק - טסילדלאג דירפ

 ךײרקנארפ ,םנאעלרא - טסילדלאג כקעי
 תוחפשמ ערעײז טימ

 ר ו כ ז י

 רעדירב ,ערעזדנוא רימ ןענאמרעד רעצ ןפיט טימ

 ׳ןאמפױק שיבײל

 ׳ןאמפיוק שירעב

 ׳ןאמפיוק ריאמ

 ׳ןאמפיוק בקעי

 ׳ןאמפיוק עקלארשי

 — ןאמפיוק המלש

 ־ץלאה ענעעזעגנא עלא

 עקיצראהטוג ׳םירחוס

 יד ןיא ןעמוקעגמוא ,ןדײ

 קינלעימכ םורא רעדלעװ

 עלערעפ רעטםעװש רענעבראטשראפ־ירפ רעזדנוא

 ןאמפיוק לאכימ רעדורב רעזדבוא

 .ץיװעשזדנעס ,טוג םעד ןיא .רעציזאב־טוג רעטנאקאב

 ליפ ןראי רעקיצנאװצ עטשרע יד ןיא ןיוש ןבאה

 הילע רעײז ברע הרשכה רעײז טכאמעגכרוד םיצולח

 שיא ײב ןבאה טײלעמערא ןוא רעײגםפראד .י״א ןײק

 ןוא ןעקנירט ,ןםע — הינםכא עמעראוו א טאהעג

 א ראפ טיירג ךיז ײב טאהעג הרות־רפם א ךיוא .ןפאלש

 ,ןענאגרא־טכאמ יד ײב בושח א .ןענעװאד םוצ ״ןינמ״

 יפארטש טכאמעג־לטבמ ,ןדײ ראפ דיז ןעװעג לדתשמ

 ןבעגעג — עלהרש יורפ ןײז .רעמערק עמערא ףיוא

 עגײז .זיוה שידײ ןייש א טריפעג ,הבחר דיב הקדצ

 ןכאנ י״א ןײק טקישעג ,ןועמש ןוא עלעב ,רעדניק

 הילע וצ טײרגעג ךיז ןײלא ןוא םידומיל יד ןקידנע

 ןענעז ךורבםיוא־המחלמ ןכאנ .ןזיװאב טשינ רעבא

 רעטעפש ןוא טוג רעײז ןופ ןראװעג ןבירטראפ ײז

 .ד״יה ,עקנילבערט ןיא ןעמוקעגמוא

 ;ןםעגראפ טשינ ײז ןלעװ רימ

 קראי־ױנ - ןאמסיוק לםאי
 קחצי תמר - ןאמפיוק םײח



 םדושנ אדר םת
 עיצקאדער רעד װפ טראװכאנ

 טפעשעגםיוא זיא ץלא טשינ זא ׳ליפעג ןטימ ״קינלעימכ םקנפ״ םעד ןקידנעראפ רימ
 ץלא רעבא ןבאה רימ .סענראפ ןםיורג אזא ןיא ןסקאװעצ ךיז זיא ךוב םאד פגה ׳ןראװעג
 םומיסקאמ םעד — םומיסקאמ םעד ןעגנערבוצנײרא רפס ןקיזאד ןופ ןטלאפש יד ןיא ידכ ןאטעג

 .תוכיא ןיא ײס תומכ ןיא ײס

 סאװ ׳טקאפ רעד ךיז טרעלקרעד טימרעד ןוא ,ךאז עטכײל ןײק ןעװעג טשינ זיא םאד
 .טײצ ערעגגעל א טרעיודעג טאה ךוב ןופ גנוטײרגוצ יד

 טײלםדנאל ערעזדנוא ןריזיליבאמ וצ ןעװעג ,ךעלריטאנ ,זיא עבאגפיוא עטשרע רעזדנוא
 רעד .ןתודע־תײבג ןעמענפיוא ײז ײב לאז רעצימע רעדא ןבײרש ןײלא ןלאז ײז — םוטעמוא
 ןבאה ןטעברא רעטרעדנוה .רעטרעטםײגאב א ןעװעג זיא טײלםדנאל ערעזדנוא ןופ ףורפא
 ךרוד ןבירשעג — ,ןעגנולײצרעד ,ןעגנורעדליש ,תונורכז — ןםילפוצנײרא ןביוהעגנא

 •אפוג לארשי ןיא םרעדנוזאב ןוא תוצופת עלא ןיא ןדײ רעקינלעימכ

 בײלקפא ןקירעהעג א ןכאמ טפראדעג ןאד ןעמ טאה לאירעטאמ ןקיזיר ןקיזאד םעד ןופ
 .רעדנוזאב די־בתכ ןדעי ןטעבראאב ןוא

 ןעמוקנא ךיוא טזומעג רימ ןבאה ןטעברא יד ןופ דליב ענעפאשעג םאד ןצנאגרעד וצ ידכ
 ןגעװ ןענישרעד זיא םאװ ץלא ךעלגעמ טײװ יװ טכוזעגפיוא ןבאה רימ .ןוױכרא עשיראטסיה וצ
 םעד ןעקנאדראפ וצ רימ ןבאה אד .ןטײצ עלא ןיא ןעגנוטײצ ןוא סעידעפאלקיצנע ןיא קינלעימכ
 .ןטנעמוקאד ליפ טלעטשעגוצ זדנוא טאה רעכלעװ ,ץיבוניצ ריאמ ׳ר ,םבה־דימלת רעביבא־לת

 םאװ ןלאירעטאמ .ןטנעמוקאד עקיטכיװ ןעמוקאב רימ ןבאה קראי־ױנ ןיא א״װײ ןופ ךױא
 גילא ײז •םילשורי ןיא םשו די ןופ ןעמוקאב ךיוא רימ ןבאה הפוקת־םוקמוא רעד עגונ ןענעז

 .קנאד ןפיט רעזדגוא

 ןבעג וצ לאירעטאמ ןשיראטסיה ןטלמאזעגפיונוצ םעד קיטכיװ ראפ ןטלאהעג ןבאה רימ
 יד זעמוק טאטלוזער ןיא .םרעקיראטםיה עטגאקאב ןופ גנוטעבראאב רעטנעטעפמאק א ןיא

 ןבירשעג לעיצעפם ןענעז סאװ ,קנורט .י ןוא ירושג .ש .מ ,רעבלעג .מ .נ ר״ד ןופ ןטעברא

 .ךוב םעד ראפ ןראװעג

 עקיטולב יד .הפוקת־האוש רעד ןגעװ לאירעטאמ רעד ןעװעג זיא ךײר םרעדנוזאב
 ־לוצינ יד ןופ םענײא ןדעי ןופ ןורכז ןיא שירם ךאנ ךאד ןבעל ןברוח ןוא םוקמוא ןופ ןראי
 ןגעװ טעברא עלעיצעפם א ןלעטשאב וצ קיטכיװ ראפ ןטלאהעג רעבא ןבאה רימ .ענעראױעג
 זיפ ראוױכרא־טפיוה ןופ טעברא יד זיא סאד .עיצאפוקא־יצאנ רעד רעטנוא ןדײ רעקיגלעימכ
 םוקמוא ןופ דליב שיטעטנים א ןבעגעג טרעװ סע רעכלעװ ןיא ,שימרעק ףסױ ר״ד ,״םשו די״

 .םוטנדײ ןשיליופ ןופ ןברוח םענײמעגלא ןופ ןאפ ןפיוא ןדײ רעקינלעימכ ןופ

 ךעלגעמ רעבירעד ןעוועג טשינ •םירבחמ רעקילטנעצ ליפ ךיז ןקילייטאב רפס ןיא
 ןבעג וצ קיטיונ ראפ ןטלאהעג ךיוא ןבאה רימ .ןעגנורזחרעביא ןופ ןטיהוצסיוא ךיז ןצנאגניא

 ןטקעפסא ענעדײשראפ ןופ ןעזעג לטעטש ןופ עטכישעג רעד ןיא ןשינעעשעג עלארטנעצ

 .ןשטנעמ עגעדײשראפ ךרוד

 עלא ראפ ךעלטירטוצ ןײז לאז ךוב םאד ידכ ,שידײ ןיא זיא לאירעטאמ בור רעד
 קיטכיװ ראפ ןטלאהעג ךיוא רעבא ןבאה רימ .טלעװ רעצנאג רעד ףיוא טײלםדגאל ערעזדנוא



 ןלעטש שיאערבעה ןיא ןטעברא יד .רוד ןעגגױ ןראפ שיאערבעה ןיא לײט ןשביה א ןבעג יצ

 ,רעדניק ערעזדנוא ךױא ןלעװ ,רימ ןפאה ,ײז ןופ .רפם ןופ תיצמח ןימ א ראפ ךיז טימ

 ןום טאטשמײה רעד ןופ םוקמוא ןוא ןבעל ןגעװ ףירגאב א ןעמוקאב ,לארשי ןיא ענעגיוצרעד
 .ןרעטלע ערעײז

 ן ןעגנוקרעמאב עבעלטע ףוםל ןוא

 ײז ןבאה רימ ןוא םיבורק יד ךרוד טקישעגוצ ןעמוקאב רימ ןבאה ןגאלארקענ יד
 ןכאמ וצ בוח ריא ראפ ןטלאהעג טשינ טאה עיצקאדער יד .תױרחא רעײז ףיוא טגעלטנפעראפ
 ,זײװרעטרע זיולב .ןעמענ יד ןיא ײם ןטםקעט יד ןיא ײם ןעגנורעםעבםיוא זיא טשינ עכלעװ
 טביולרעד ךיז רימ ןבאה ׳ןגיוא יד ןיא ןפראװעג לעיצעפם ךיז ןבאה ןרעלעפ יד וװ
 .גגוקידלושטנא םיוראפ רעבירעד רימ ןטעב ,ןגאלארקענ יד ןיא ןרעלעפ עלא ראפ .ןרעםעבוצסיוא

 טרעװ ,טאטש רעד ןופ םוקמוא ןגעװ טארטאטש רעקינלעימכ ןופ עיצאלער רעד ןיא
 ךרוד ןראװעג טכארבעגמוא זיא ׳יקצינלעימכ לקנאי־לאיחי ,דײ רעםצעל רעד זא ,ןבעגעגנא
 ראי ןיא ךאנ ןעמוקעגמוא זיא ןײלא קאטםאפ זא ,םיורא רעבא ךיז טזיױו םע .קאטםאפ עיאש

 .1944 ףום ןראװעג טכארבעגמוא זיא יקצינלעימכ תעב ,1942

 .ןראלפמעזקע 830 ןיא טקורדעג זיא ךוב םאד

* 

 א ןראװעג ןאטעגפא זיא םע זא ,ליפעג ןטימ ״קינלעימכ סקנפ״ םעד ןקידנעראפ רימ
 א טלעטשעגפיוא ןבאה רימ .ןײז ץלאטש ןגעמ רימ רעכלעװ טימ טעברא עקיטכיװ ,עםיורג
 ןענאמרעד זיולב טשינ טעװ םאװ לאמקנעד א ,הליהק רענעראװעג־בורח רעזדנוא ראפ הבצמ
 ץיא ןיא םוטעמוא ענעבילבעגנבעל יד ןקינײאראפ ןוא ןריטנעמעצ ךיוא ראנ טײהנעגנאגראפ יד

 .לרוג ןוא םאטשפא ,ןעגנובעלרעביא עמאזנײמעג טימ החפשמ רעםױרג

 עלא — ״קיגלעימכ סקנפ״ ןיא קלח א ןבאה םאװ ,יד עלא קנאד ןקיצראה רעזדנוא
 ןבאה םאװ עלא ןוא ,ףליהטימ רעוױטקא ןוא רעדעפ רעײז טימ ךיז ןקילײטאב סאװ

 .קרעװ םעד ןופ גנוריזילאער רעד ראפ לעיצנאניפ טרעײטשעגײב

 .יקצעלדעש םירפא ןופ טריגאדער זיא ךוב םאד



 זבדאהניא - ןבותה
 ... . . רפםה רעשב
 11,............... המדקה

 ..רמזי
 17.םירוהט ןוא םישודק יד ןופ המישר

 :טאטש רעד ןופ עטכישעג יד - היתורוקו ריעה

 57 . . ..קינלימח ידוהי תודלות / רבלג .מ .נ ר״ד
 ..ריעה תודלותל תורוקמ

 73.קינלעימכ ןיא ןדײ ןופ עטכישעג / רעבלעג •מ .נ ר״ד
 91 . טרעדנוהראי ןט־19 ןיא קינלעימכ ןיא הליהק עשידײ יד / קגורט היעשי
 97 ..... . קינלימחב תודיסחה תעונת תורוק / ירושג .ש .מ
 133.קינלימח ינברו בורי׳זוא יקידצ תיב / ירושג .ש .מ
 151.ברה לש ותומד / םײרפ ןרהא םהרבא ברה
 157.בר רעזדנוא / םײרם ןרהא םהרבא ברה
 161 . קינלימחב ידוהיה רװדה ןעמל ינלופה םײסב יתמחלמ / םיובגירג קחצי

 ןראפ םײם ןשיליופ ןיא ףמאק ןײמ / םיובנירג קחצי
 165 . . . . . קינלעימכ ןופ רעגןחטוױרב ןשידײ
 169.״תיאקילבופרה קינלימח״ / לבבורז בקעי
 173.״קילבופער רעקינלעימכ״ יד / לבבורז בקעי

 :ןעגנורעדליש ןוא תונורכז - רבע יקרפ

 179.יתרײע קינלימח / רדנושק־ירפם דוד
 181.הרכזא הלא / םײרפ ןרהא םהרבא ברה
 185.קינלעימכ זיב ״לעימכ״ ןופ / במאד השמ
 189.תונורכז עגײמ / ץנימ רעזײל השמ
 217.ןראי ערענאיצולאװער יד ןיא / םקופ יכדרמ
 221.קירוצ ראי 50 טימ / ןהכ־גרעבניױו הניגפ
 225 ... . גירקטלעװ ןטשרע ןראפ קינלעימכ / ענזיװאטאג לאיחי
 233 .  . ןשטנעמ ןוא ןםאג / ענזיװאטאג לאיחי
 245 .קינלעימכ ןופ דנאלרעטניה םאד / ענזיװאטאג לאיחי
 253 .םע קנעדעג ךיא יװ לטעטש םאד / ןאמדײרפ בקעי
 261 ..... . ןכארבעגםיוא זיא המחלמ יד / ץאלפנײלק ןאעל
 269 .גירקטלעװ ןטשרע ןופ תונורכז / םולבנזאר לטאמ
 277 ... . גירקטלעװ ןטשדע ןתעב ןבעל סאד / דנאבטעמאס לאירזע
 279 .גירקטלעװ ןטשרע ןופ ןדאזיפע / ןאמדײרפ בקעי
 287 .ןראי־המחלמ יד ןיא / םולבנראק אבא־השמ
 289 .ןעגנורעניארעד / םיובגירג לארשי
 291.ןליופ ןופ גנואײרפאב יד / ןאמראלק לדנעמ
 293 . 1918 רעבמעװאנ / יקסראװעשפ ןמלק
 297 .גנואײרםאב סנליופ ןופ געט יד ןיא / ןאמדײרפ בקעי
 305 . . . . געט עקידבוט־םױ ןוא עקידעכאװ ןיא / פאקשרעה לװלעװ
 307 .לטעטש ןיא ראלקלאם / יקסװאקירטעיפ .ל
 309 .לטעטש ןיא הנותח א / םקופ הגח
 313.דיראי רעד / יקםראװעשפ ןמלק
 315.ןעגנונאמרעד / ראטגאק ףםױ
 321.עקטאגאר רעצלעק רעד ףיוא / יקםװאקירטעיפ לבײל



 329 .עיצאקירבאפ ןוא לדנאה / טםילדלאג לטאמ
 339 .םירדח ןוא םידמלמ / טםילדלאג לטאמ
 343 .... . לקראמ ענײלק םאד ןוא קראמ רעד / ןײשנאז יכדרמ
 351 ......... . ״ףסױ תיב״ תבישי / ץוג םהרבא
 357 .יקצילראג קחצי םהרבא ןופ היװל יד / לעגרוג השמ
 361.רבצ יניעב / רחש־ןב השמ

 :ןפיט ןוא ןטלאטשעג - םיםופיטו תױומד

 367 ..שזראלאמם לסאי השמ / טראבלעג .מ
 369 .השורי רעשירארעטיל ןײז ןופ / שזראלאמס לסאי השמ
 387 ...ןטעוליס / במאד השמ
 401.ױנאפיצ ןנחױ / יקםװאקירטעיפ לבײל
 403 .לטעטש ןופ ןפיט / ןאמדײרפ בקעי
 415 ... ..םידמלמ ענײמ / ןאמײנ המלש
 419.ןיז ענײז טימ בצק עקצרעה / יקצילראג ןושרג

 רעד ןוא תבש לוליח ןגעק ףמאק רעד / טסילדלאג לטאמ
 423 ..... . םעלאגעלאב יד ןופ סולשאב
 431.קערדנעי / קינלעדיר קהצי לארשי
 433 .דיגמ רעד / יקסװעינשאװק שיבײל
 435 .טרענײלק עשטיא־לארשי אפור רעד / .ק .י
 437 .קישטליװ לבײל רערעל ןײמ / זיוהניד עקלארשי
 439 .ןאמײנ עלעשטיא רעטאפ ןײמ / ןאמײנ דוד
 441.יקסנימאק לפאק טימ השעמ א / רעקוצ םהרבא
 443 ..ןאמליס בקעי ברה / ירושג .ש .מ
 455 ... םש־ישנאו םינקסע

 ןבעל עכעלטפאשלעזעג־שיטילאפ סאד - הרבח ײח

 475 .... ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןופ בײהגא רעד / המלש־ןב והילא
 479 ..םיאקינלימחה םינױצה / יקסב׳צניפ םהרבא
 483 .הנפמה / ןאמדײרפ־ינוחמש ןימינב
 485 ..״הירבעה״ / ינוחמש־׳ץיבומרבא הרובד
 489 .הצרא הילעהו קינלימחב תוגױצה / רקוצרנק קודצ
 497 . . ןײאראפ־לדאנ ןלענאיסעפארפ ןופ גנואײטשטגא יד / ןאמײנ המלש
 501 . . ןבעל־טנגױ ןופ רעטנעצ רעד — קעםאילביב יד / ןאמדײרפ בקעי
 507 .. . טארטאטש רעד / יקםװעשטניפ םהרבא
 511.. . תומחלמ־טלעװ ײװצ ןשיװצ / טרענײלק ףםױ
 515.לטעטש שידײ א ןופ תוגאד / .ק .מ
 517 ....... . עםאק־םידסח־תלימג יד / ןײשנאז השמ
 525 .ןזײרק עשיטאמארד ערעזדנוא / טםילדלאג לטאמ
 531.הליפתה >תב/ ירושג .ש .מ
 541.םישרדמ־יתב ןוא ךעלביטש / ןאמטוג יכדרמ
 545 ־ . תקולחמ־םינבר / ןאזנדירפ יכדרמ
 551 . . תקולחמ־תונבר רעד ןגעװ ןעגנאלקפא־עסערפ
 553 .ןזעװלוש ןוא ךוניח / ןײשנאז השמ
 565 . ..עלוש ןײז ןוא סיפסא קחצי / רהז יכדרמ
 567 .םעיצוטיטםניא ןוא שדוק־ילכ / ןײשנאז השמ

 עיצאזינאגרא עשיטםינױצ־ןײמעגלא ײז / רעגנוא לאומש
 571 . ..ינױצה רעוגה־היחתה
 577 ....... . התישארב יחרזמה תעונת / ירושג .ש .מ
 581.גנוגעװאב־יחרזמ יד / דלעפנײטש עשוהי

 585 .ןױצ־ילעופ עקניל / יריהב והילא
 595 .ריעצה רמושה תעונת לש התליחת / גרבניױו הירא



 597. 1939—1929 םינשב ריעצה רמושה / טיור בקעי

 599.. ץיק תבשומ לע / ילאמ לחר

 605 .הקםפנ אלש תוליעפ / ילאמ ריאמ
 609 .ס.צ ןױצ ילעופ / רגנוא .ק ,טםילדלוג .מ ,גרבנרינ .ה
 623 .. ר״תיבו ר״הצה תירב / ירהז השמ
 631.ףמאק־ײטראפ רעשיטםינױצ / ךורב־ןב יכדרמ
 635 .לארשי תדוגא / קאנרעטםאפ ץרפ
 641.גנוגעװאב עוױםערגארפ יד

 :םוקמוא ןוא ןברוה - האושו ןברוח

 653 .. . םישזער־יצאנ ןרעטנוא ןדײ רעקינלעימכ / שימרעק ףסױ ר״ד

 693 .טארטסיגאמ ןופ עיצאלער עלעיציפא
 697 .ונתרײע הברחנ ךכ
 ..(ייל) רעטאפ ןײמ וצ / פאקשרעה .װ
 703 .האושה תונשב / דלוגנײפ לארשי
 710 . .(דיל) ײרשעג םאד ןרעיוא יד ןיא רימ טגנילק םע / םולבנזאר לקנאי
 713 ..עפאמ ןמלק ןוא לאיחי / תודע־תױבג ײװצ

 719.טנעמאיד עשעצ
 725 ... . עיצאפוקא־רעלטיה רעד ןופ ןראי יד ןיא / שזאצנאמ השנמ
 733 .ןא ןעמוק ןשטײד יד / אריעז־ילאמ םחנמ
 737 .געט ״עקיאת״ ןיא / ןאמדירפ קילעז
 741.תונברק עטשרע יד / דלעפנײטש עשוהי
 743 .דנאטשרעדיװ ןופ ןוװרפ / ןאמרעדעל .ז ר״ד
 745  .שוריג רעטשרע רעד / דלעפנײטש רתלא
 747 ... . עיצקא רעד ךאנ 72 יד / רעלדנעהנײלק ירעמ ןוא רוטרא
 751.  . עיצקא וצ עיצקא ןופ / גרעבמעל בקעי
 755 .רעקנוב וצ רעקגוב ןופ / טסילדלאג קחצי
 761.ןבעל ןראפ ףמאק ןיא / ילאמ־דנאבטעמאם הקבר

 773 .טײז רעשירא רעד ףיוא / ךײר־קינװאדאימ םירמ
 791.םינפ לא םינפ טיוט ןטימ / ןײשנאז לטאמ
 809 ... . אפוג הינלעימכ ןיא שינעטלעהאב א ןיא / טרענײלק ףםױ
 823 .החפשמ ןײמ ןופ ןכעל ןראפ לגנארעג ןיא / ראש עטלא
 837 .״גאסאה״ רעצלעק ןיא רעקינלעימכ / עפאמ ןמלק
 843 .. . רעגאל רעקםישזראקס ןיא רעקינלעימכ / ןײשנאז־עפאמ עדײרפ
 849 . . אקסישזראקס ןיא טיוט סלװלעװ רעדורב ןײמ / ןאמדירפ קילעז
 851 . דנאלשטײד ןיא סרעגאל־טעצאק ןיא / רעלדנעהנײלק־גרעברעבליז הרש
 855 . קינלעימכ ןופ טנגעג רעד ןיא רענאזיטראפ טימ / יקםװעינשאװק השמ
 861 .. .ןילרעב זיב ענװאר ןופ ײמרא רעשיליופ רעד טימ / ילאמ םוחנ
 873 .ןרעגאל עשיטעיװאם יד ןיא / ןאמײװ לארשי
 879 . דנאבראסנטאר ןרעביא ןעגנורעדנאװ־המחלמ ענײמ / ןאמצײװ ןױצנב
 891.ל״צא תורושל סרדנא אבצמ / ןײטשדלוג םירפא
 903 .. . ץנאטםיזער רעשיזיוצנארפ רעד ןיא לײטנא ןײמ / לעגרוג השמ
 911.טנגעזעג ךיז ךיא באה לאמ ײרד / יקםנימאק לשרעה
 921.המחלמ רעד ךאנ זליופ ןײק קירוצ / ראטנאק ףסױ
 925 .. . םארגאפ רעצלעק ןיא תונברק רעקינלעימכ / ביוטלקרוט לארשי

 ןברק רעד — גרעבנײװ לאומש / טכורפ־םולבנזאר היח
 929 .םארגאפ רעצלעק ןופ
 931.ןברק־המחלמ־ךאנ א — םיובנירג רתלא
 933 ... . ןאמצלאז המחור ןופ טיוט רעשיגארט רעד / לעברעק הרש
 937 ... . (דיל) םײהא ךיז טקנעב סע / יקסװאכינאק־ןײטשדלאג הנח
 939 . 1956 ראי ןיא קינלעימכ ןיא / רעקוצרענאק ילתפנ

 רורחשה תמחלמב ולפנש קינלימח יגב — םײחה תא ונל וױצ םתומב
 945 ... ..— הנידמה ןוחטב רמשמ לעו
 961.גירק־םגנואײרפאב ןיא ענעלאפעג רעקינלעימכ



 :טלעװ רעד ןיא רעקינלעימכ - קינלימח תוצופנ

 967 .לארשי ץראב םיאקינלימחה ינושאר / הקנשטױ לאומש
 971.רעקינלעימכ יד ןופ הילע עטשרע יד / ינדאגיװ םהרבא
 975 .הרכזא רעזדנוא / ץישנאז־ירהז השמ
 979 . . לארשי זיא ״קינלימח יאצוי ןוגרא״ רעד / ןײשנאז־ירהז השמ
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